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Ledamot
Roger Hansson (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Bengt Torstensson (S)
Kerstin Gadde (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Catarina Mellberg (S)
Jörgen Nielsen (S)
Agneta Melin (S)
Anders Fröjdö (S)
Maivor Johansson (S)
Bertil Olsson (S)
Alexander Hutter (S)
Lotta Husberg (S)
Rolf Sörvik (S)
Inger Heimburger (S)
Maud Simonsson (S)
Gerhard Andersson(S)
Ingrid Cassel (M)
Bo Andersson (M)
Lars-Åke Gustavsson (M)
Rolf Asplund (M)
Birgit Strömberg (M)
Anders Hygrell (M)
Sofia Hygrell (M)
Mats Överfjord (M)
Lisbeth Arff (M)
Martin Göransson (M)
Nils-Erik Holmström (M)
Gunnar Lidén (M)
Bengt R Johansson (M)
Hans Pettersson (M)
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KF § 128
Avst

Ja

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

18.30-19.45 §§ 111-112
18.30-19.45 §§ 111-112
19.55-22.50 §§ 113-133
19.55-22.50 §§ 113-133
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Nr
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
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41

Ledamot
Hans Pernervik (FO)
Els-Marie Ragnar (FO)
Anders Wingård (FO)
Michael Relfsson (FO)
Orvar Martinsson (FO)
Helen Ragnar-Ljungqvist (FO)
Malin Svensson (FO)
Anita Andrén Lum (FO)
Veronica Almroth (FP)
Claes Nordevik (FP)
Irma Sjölinder (FP)
Tomas Nyberg (FP)
Pernilla Tolleson (FP)
Ulf Sjölinder (FP)
Catharina Eriksson (FP)
Eva Karlsson (FP)
Bengt Johansson (C)
Thomas Ivarsson (C)
Birthe Hellman (C)
Johan Stein (C)
Eva-Lotta Westergren (C)
Stig Samuelsson (C)
Sven Olsson (MP)
Kristina Svensson (MP)
Johan Söderpalm (MP)
Eija Elmgren (MP)
Marie Hedberg (MP)
Leif Apelgren (KD)
Christer Almlöf (KD)
Kajsa-Karin Andersson (KD)
Anders Tenghede (V)
Anna Hatt (V)
(SD)
Bengt Olsson (OP)
Keith Johansson (OP)
Thore Svensson (OP)
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KF § 111

KS/2012:207

Allmänhetens frågestund
Följande frågor ställdes under allmänhetens frågestund:
Varför mörklade kommunen de fakta om fukt- och mögelskador som var kända
redan i början av sommaren?
Varför tar man risken av att barn och personal skadas av fukt – och mögel, som ännu
idag orsakar ohälsa?
Har hittills vidtagna åtgärder haft någon effekt? I så fall vilken?
Varför finns ingen plan B?
Vilket ansvar har NCC och övriga leverantörer i gällande partneringsavtal?
Vem eller vilka står för kostnaderna och skaderegleringen?
Vilket belopp har avsatts i budgeten för fukt/mögel och bullerproblemet i år/nästa
år?
Varför får inte Orustbopanelen träffa kommunens ansvariga politiker?”
Önskemål framfördes om väl utmärkt gång- och cykelbana från idrottshallen och ner
till centrum i Henån.
Kan Myckleby skola få användas för ett kulturevenemang sommaren 2013?
Önskemål framfördes om fler toaletter vid badplatsen Kattevik, Mollösund.
Frågorna besvarades muntligt.
__________
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KF § 112
Interpellationer och frågor
Catarina Mellberg (S) ställer följande interpellation till ordförande i utskottet för
samhällsutveckling:
” Jag interpellerar dig med anledning av att det så kallade ”fårhuset” som tidigare stod
på en holme utanför Hälleviksstrand nu sedan juni månad i år befinner sig på området
”Rompen” i Tuvesviksområdet.
Detta faktum tog jag upp i en fråga i juni månads kommunfullmäktige.
Interpellationen nu gäller följande:
Har avtal upprättats mellan husägaren och Orust kommun som legaliserar den
nuvarande placeringen av ”fårhuset”?”
Svar: Nej, det finns inget avtal upprättat. Huset står på ofri grund.
Catharina Bråkenhielm (S) ställer följande fråga till Bengt Johansson (C):
”Området runt Ängsbrygga i Henån
Området runt Ängs brygga i Henån har i många år använts för rekreation, promenad
mål och badplats av många invånare i Henån.
För ett antal år sedan byggde dåvarande båtklubben bryggor och hus på en del av
området, dessutom utan bygglov.
För några år sedan övergav båtklubben verksamheten och kvar står deras bryggor och
hus och förråd och förfaller.
Finns det något ansvar hos den dåvarande båtklubbens styrelse, har några krav ställts
på iordningställande?
Somrarna 2010 och 2011 låg en trasig brygga i som var både farlig och bedrövlig att
se. Efter påstötning från mig hos kommunen blev den upptagen.
Detta område ska hållas i ordning antingen genom att man anordnar en badstege vid
bryggan så att området kan brukas eller river det som står och förfaller.
Jag anser det vara bedrövligt att man låter mark och platser se ut på det här viset.
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Min fråga är
Har Bengt Johansson haft kunskap om hur det ser ut på området vid gamla
båtklubben?
Vad har man för avsikt att göra för att rätta till detta.”
Svar på fråga ett: Om jag haft kunskap om hur det ser ut på området kan jag svara
både ja och nej. Med anledning av interpellationen har jag kollat upp att klubben inte
har fått något driftsbidrag sedan 2008. Det har alltså inte bedrivits någon verksamhet
på platsen.
Svar på fråga två: Vad man ska göra för att rätta till detta? Arrendet har inte erlagts
de senaste åren och därför säger vi nu upp arrendet. När arrendet är uppsagt kommer
kommunen att ta över verksamhetsområdet.
Catharina Bråkenhielm (S) ställer följande fråga till Bengt Johansson (C):
”Timmerhult
Återvinningcentralen i Henån, Timmerhult har en viktig och bra verksamhet inte
minst ur miljö hänseende.
Däremot är inte öppet tiderna något att skryta med.
De allra flesta städar och röjer ur hus, garage och källare, arbetar på tomten mm
under helgerna. Då är också behovet och tiden att köra bort materialet till
återvinningscentralen som störst.
Men just den tiden har Orust kommun valt att ha stängt sin återvinnings central.
Från fredag kl 16.00 till tisdag kl 13.00 håller centralen stängt?
Alltså fyra hela dygn!
I övrigt har centralen öppet på arbetstid då de allra flesta av oss arbetar och inte har
möjlighet att besöka centralen, förutom en kväll i veckan vilket inte kan anses
tillfylles.
Orust kommun bör tillhanda hålla möjlighet att lämna vid återvinnings centralen
minst en dag varje helg. Idag har man en lördag i månaden och väljer att stänga redan
kl 12.00
Min kritik omfattar även Månsemyr som enbart har öppet på kontorstid förutom en
lördag förmiddag i månaden.
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Min fråga till Bengt Johansson är om han är nöjd med de öppet tider som
Timmerhult och Månsemyr har?
Och om han och majoritets partierna har någon som helst ambition att ha mer
brukarvänliga tider.”
Svar på fråga ett: Om jag är nöjd med de öppettider som Timmerhult och
Månsemyr har idag kan jag svara… nej.
Svar på fråga två: Om majoritetspartierna har ambitioner att ha mer brukarvänliga
tider. I den kommande upphandlingen, som kan vara aktuell årsskiftet 2013/2014, vill
vi göra en översyn av öppettiderna för att öka tillgängligheten vid
Timmerhult/Månsemyr. Vi har då möjlighet att se över olika alternativ.
Veronica Almroth ställer i en interpellation följande frågor till ordföranden i utskottet
för lärande:
”På kommunstyrelsens möte den 15 augusti 2012 så beslutade man att tillsätta en
arbetsgrupp bestående av utskottet för lärandes ordförande och Michael Relfsson, att
arbetsgruppen arbetar fram ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för att möjliggöra start av verksamhet i form av kommunal
friskola, att beslut ska följa budgetarbetet inför 2013, det vill säga att beslut ska tas
under december månad 2012, samt att hos kommunstyrelsens arbetsutskott äska om
att få utnyttja den halva miljon, som finns i potten för ”KS för förfogande” i
samband med start av utredningen.
Med anledning av detta vill vi i folkpartiet veta:
1. Varför kan inte denna utredning hanteras inom befintlig organisation?
2. Vilken kompetens har politiker för att utreda detta?
3. Eftersom enkäten som skickats ut till föräldrar tydligt visar att intresset för att starta
en kommunal friskola är mycket lågt, varför tar ni inte hänsyn till vad
kommuninvånarna faktiskt vill?
4. Med anledning av den mycket ansträngda ekonomin i kommunen och i synnerhet för
just utskottet för lärande, är det då verkligen motiverat att i nuläget lägga en halv
miljon på att utreda detta?
5. Vad exakt ska denna halva miljon användas till?”
”Svar på interpellation angående utredningsgrupp för att möjliggöra start av
verksamhet i form av kommunal friskola.
1. I utredningsuppdraget ingår två delar: dels att skapa förutsättningar i kommunens
reglemente och styrdokument för att öppna för verksamhetsformen ”kommunal
friskola”, dels att kartlägga möjligheter och konsekvenser av att starta upp en sådan.
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Ärendet är en tydlig politisk viljeinriktning för majoriteten och därför att det naturligt
att närmare följa arbetet.
Utredningen sköts och hanteras i huvudsak inom befintlig organisation.
För att inte belasta ekonomin med fler möten för utskottet har majoriteten valt att
från utskottet tillsätta en mindre grupp för att följa arbetet fram till beslut i Ks/Kf.
2. Kompetensen för att utreda finns i första hand hos våra tjänstemän, behövs extern
hjälp finns i budgeten avsatta medel för att anlita detta.
3. Enkäten skickades ut till en begränsad grupp föräldrar i Tvets gamla
upptagningsområde och visar ett litet men tillräckligt underlag för att starta en
kommunal friskola.
En kommunal friskola är ett komplement/alternativ till det traditionella sättet att
driva kommunala
4. Kommunala friskolor finns idag i flera kommuner i Sverige. Många vittnar om
fördelarna med att ha större inflytande över de resurser kommunerna ger till sina
skolor/förskolor.
Det finns mycket av intresse att ta del av från kommuner som redan driver skolor i
denna form.
Att hitta och skapa förutsättningar till alternativa och effektiva driftsformer är ett
klokt sätt att handskas med ekonomin.
5. De budgeterade medlen i 2012 års budget ger förutsättningar för att öka vår
kunskap om och informera kring begreppet kommunal friskola. Medlen stärker också
den egna organisationen för de extra kostnader den får för utredningsuppdraget.”
Veronica Almroth (FP) frågar ordföranden för utskottet för omsorg:
”I februari i år flyttade de första hyresgästerna in i det nya trygghetsboendet Sjölyckan
i Henån. För att få kallas trygghetsboende så finns tydliga krav från regeringen vad
som förväntas av kommunen, bland annat säger kraven att man måste ha fyllt 70 år
för att få bo där, utöver boende ska det finnas utrymme för de boendes måltider,
samvaro, hobby och rekreation, det ska bemannas med personal vissa tider varje dag
för att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider och erbjuda
kulturella aktiviteter. Fram tills nu har ingen personal bemannat boendet för att kunna
erbjuda det som tydligt står i kravet. De som bor på Sjölyckan har fått information
om att allt detta ska ingå i deras boende men har ännu inte fått det som utlovats.
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Min fråga är:
När kommer kommunen att erbjuda det som man lovat hyresgästerna?”
Svar: Efter besök och samtal med hyresgästerna på Sjölyckan står det klart att
måndagen den 3 september kl 15.00 kommer trygghetsboendet att bemannas med
personal.
__________
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KS/2012:210

Revisorerna informerar
Revisionen följer kontinuerligt stora projekt inom kommunen. Revisionsrapport
kommer att lämnas i höst efter kommunens delårsrapport. Dessutom kommer
revisionen att ha möten med alla nämnders presidier och utskott under oktober
månad.
__________
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Exp:
Länsstyrelsen

KF § 114

KS/2012:2082

Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ledamot i
Kommunfullmäktige för tiden fram till 31 oktober 2014 - Maivor Johansson (S)
I skrivelse daterad 2012-07-31 avsäger sig Maivor Johansson (S) uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.
_________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och sänder den vidare till Länsstyrelsen för
ny sammanräkning.
__________
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Exp:
Länsstyrelsen
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KS/2012:1928

Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ersättare i
Kommunfullmäktige för tiden fram till 31 oktober 2014
I skrivelse daterad 2012-06-27 avsäger sig Eija Elmgren (MP) uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och sänder den vidare till Länsstyrelsen för
ny sammanräkning.
__________
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Exp:
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 116

KS 2012:1974

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Kommunstyrelsen för tiden 2012 - 2014
I skrivelse daterad 2012-07-10 avsäger sig Ingrid Cassel (M) uppdraget som ledamot
tillika ordförande i kommunstyrelsen.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny ledamot:

Martin Göransson
Lövåsvägen 5
473 34 Henån

Ordförande:

Lars-Åke Gustavsson
Hamnvägen 7
474 70 Mollösund

___________
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Exp:
Fyrbodals förbundsdirektion
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 117

KS 2012:1974

Val av ledamot i Fyrbodals förbundsdirektion för tiden 2012-2014
I skrivelse daterad 2012-07-10 avsäger sig Ingrid Cassel (M) uppdraget som ledamot i
Fyrbodals förbundsdirektion.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny ledamot:

__________

Lars-Åke Gustavsson
Hamnvägen 7
474 70 Mollösund
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Exp:
Kommuninvest
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 118

KS 2012:1974

Val av ersättare i Kommuninvest i Sverige AB för tiden 2012-2014
I skrivelse daterad 2012-07-10 avsäger sig Ingrid Cassel (M) uppdraget som ersättare i
Kommuninvest i Sverige AB.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny ersättare:

Lars-Åke Gustavsson
Hamnvägen 7
474 70 Mollösund
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Exp:
Södra Bohuslän Turism AB
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 119

KS 2012:1974

Val av ledamot till Södra Bohuslän Turism AB:s bolagsstämma för tiden 20122014
I skrivelse daterad 2012-07-10 avsäger sig Ingrid Cassel (M) uppdraget som ledamot i
Södra Bohuslän Turism AB:s bolagsstämma.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny ledamot:

Lars-Åke Gustavsson
Hamnvägen 7
474 70 Mollösund
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Delregionala kollektivtrafikrådet
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 120

KS 2012:1974

Val av ombud i Delregionala kollektivtrafikrådet för tiden 2012-2014
I skrivelse daterad 2012-07-10 avsäger sig Ingrid Cassel (M) uppdraget som ombud i
Delregionala kollektivtrafikrådet.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Nytt ombud:

Lars-Åke Gustavsson
Hamnvägen 7
474 70 Mollösund
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KS 2012:1928

Fyllnadsval av ledamot i Beredningen för Ekonomi och intern planering - Eija
Elmgren (MP)
I skrivelse daterad 2012-06-27 avsäger sig Eija Elmgren (MP) uppdraget som ledamot
i Beredningen för Samhällsutveckling.
_________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. Ny ledamot meddelas på
kommunfullmäktiges möte i september.
__________
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Fyllnadsval av ledamot och vice ordförande i Beredningen för
Samhällsutveckling
I skrivelse daterad 2012-07-10 avsäger sig Rolf Asplund (M) uppdraget som ledamot
och vice ordförande i Beredningen för Samhällsutveckling.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. Ny ledamot samt ny vice ordförande
meddelas vid kommunfullmäktiges möte i september.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen

KF § 123

KS/2012:1908

Medborgarförslag att bygga ett centralarkiv i Hogen
Medborgarförslag från Eva Skoglund.
”Välj att bygga Västsveriges bästa och största ARKIV.
Bygg avdelningar som sedan kan huras ut till företag eller kommuner, regionen eller
landstinget etc.
Som ett centralarkiv i större volym skulle det med fördel ligga insprängt i berget i
HOGEN.
Bra förvaring är en bra investering för framtiden.”
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning med beaktande av Ingrid
Cassels inlägg att invänta Hogenplanen.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen

KF § 124

KS/2012:1906

Medborgarförslag om planering av Henåns centrum
Eva Skoglund, Henån, föreslår i medborgarförslag:
”Våga pröva tanken fritt. Nu har jag prövat mina tankar och känner mig redo att dela
med mig om dessa. Något av det kanske kan leda till mer.
Bygg ett nytt kommunhus ner vid Hamnen och bort till Najadområdet med
Entréerna mot havet . Bygg likt ett Venedig där vattnet spelar huvudrollen och
samtidigt skall entrésidan vara så ymnig och stor att den bildar flustret som på
bikupan . Dels så säkrar man upp tillgängligheten och allemansrätten. Och samtidigt
lockar man folk att komma och titta på olika info, som finns att få där. Bygg samtidigt
ut hamnen ytterligare längre ut med en genuin ångbåtsbrygga i centrum av hamnen.
Kommunhuset byggs i enplans- eller tvåplansenheter utifrån verksamhetens behov.
Vi kan likna det vid ett fartyg, mässen i mitten och på varje sida ligger låringarna med
sina hus med föröver ligger den välkomnande stora besöksentrén.
Nuvarande kommunhus kan bli lägenheter, affärer, restauranger, vårdcentral, apotek
(finns redan) öppna sedan upp mellan strandvägen och Åvägen till lummiga små
parker med bänkar och blommor en flotte som flyter i å med kafébord på in till ett
litet café.
Tillbaka till ny kommunhuset
Givetvis skall kommunhuset byggas i skärgårdsstil med sadeltak med röda
tegelpannor och solenergi. Man skall satsa på återvunnet material där det passar men
samtidigt skall det vara effektivt att jobba där. Energi och klimatsmart skall stå som
skallkrav så klart.
Men lek nu med tanken att miljö och bygg bygger så det passar den typen av
verksamhet och där besökande lätt kan få en överskådlig blick i hur saker och allting
hanteras allt från källsortering till villa de lux.
VA – fastighet, hamnarna likaså socialen kanske skall ha flera olika enheter beroende
på ärendehanteringen kontra besök.
Lärande får sin stuga medan kultur och fritid läggs tillsammans med plan för att inget
missas i framtiden.
Ekonomi personal kansli staben KS ligger i hjärtat tillsammans med konferenscentrat
och personalmatsal/matsal.
IT som sitter i egen stuga är maskineriet som sätter fart och flöde.
Att bygga på flytbryggor gör att sårbarheten vi högvatten försvinner.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Bygg om hamnen med stor träkaj och båtplatser. Samtidig kan vi vidga ån till en liten
sjö med sluss för att hålla lågvattnet kvar medan överskottsvatten släpps ut.
Trevligt promenadstråk inte bara längs hamnen och sjöbodskullen mm utan även upp
längs ån där utbudet på örter och flora nu nästan drunknar i sopor och skräp.
Tänk att få tävla mot andra orter om bästa å-rensningen.
Enkelriktat på Åvägen och Strandvägen med överfart uppe vid församlingshemmet.
En ny infart till centrum via Orust marin Norra Hamnen.
I Saras trädgård byggs det för kommande behov boende och affärsmöjligheter medan
Saras hus flyttas upp till Arnes hus i Röra backen och där bildar vår kultur park med
gamla hus och trädgård som förhoppningsvis kan ha restaurang i.”
__________
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
__________

Orust kommun
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 125

KS/2012:1839

Investering för gång- och cykelväg, Tönsäng-Tuvesvik
Under 2012 - 2013 skall Trafikverket rusta upp väg 747 mellan Tönsäng och
Tuvesvik. I samband med upprustningen skall Orust kommun bygga ut kommunala
vatten- och avloppsledningar samt gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen skall
ägas av Trafikverket som kommer att stå för framtida drift och underhållskostnader.
Orust kommun tar halva investeringskostnaden, dvs. 2 750 tkr.
Gång- och cykelvägen är beräknad till en kostnad om 5,5 miljoner totalt varav
Trafikverket bidrar med 50 %.
Förslag till investering föreligger
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

244 Gång- och cykelvägar
GC-väg, Tönsäng – Tuvesvik
2 750 tkr

Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja den föreslagna
investeringen, medel för ändamålet 2 750 tkr att finansieras inom den av
kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och finansieringsbudgeten.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Bo Andersson och Claes Nordevik yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
_________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 2 750 tkr att finansieras
inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
finansieringsbudgeten.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 126

KS/2011:462

Utökad ram för framtagande av programhandlingar för Ellös skola
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-04-25 § 60 att ge verksamheten för
samhällsutveckling i uppdrag att ta fram underlag för upphandling av projektering,
enligt alternativ 1 (högstadiebyggnaden).
Alternativ 1 innebär en ombyggnad för högstadiebyggnaden till en ändamålsenlig F-6
skola. För att ta fram programhandlingar för detta krävs ett anslag om 950 000
kronor. Med den nya ramen kan man ta fram programhandlingar för upphandling av
en totalentreprenad.
Els-Marie Ragnar föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 950 000 kronor för
framtagande av programhandlingar för ombyggnad av Ellös högstadieskola till en
ändamålsenligt F-6 skola, samt att finansiering sker genom upptagande långfristigt lån.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja 950 000 kronor för framtagande av programhandlingar för ombyggnad av
Ellös högstadieskola till en ändamålsenlig F-6 skola, samt
att finansiering sker genom upptagande långfristigt lån.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 127

KS/2011:49

Utökad ram för fullföljande av Ängås skola
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-05-16 § 66 bl.a. att utifrån föreslagen
kostnadssammanställning 2012-05-15 inte plocka bort kostnaden för ”lilla
gymnastiksalen” och att ge verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att
återkomma med korrekt kostnadssammanställning.
Anslag är idag beviljat med 8 500 000 kronor för framtagande av handlingar, inkl
byggherrens och entreprenörens projekteringskostnader, för att upphandla en
partneringentreprenad. För att fullgöra etapp 2 av avtalet krävs en ökad ram om
148 584 000 – 8 500 000 = 140 084 000 kronor.
Med den nya ramen kan man fortsätta planenligt med byggnationen av Ängås nya
skola.
Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja medel för ökad ram för Ängås skola om 140 084 000 kronor, samt
att finansieringen sker genom upptagande av långfristiga lån.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Bengt Johansson (C) och Bo Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Veronica Almroth (FP) yrkar bifall med tillägget att mekanisk ventilation införs samt
att invänta resultatet av utvärderingarna av Henåns skola.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Veronica Almroths förslag
Vid omröstningen avges 23 ja-röster, 5 nej-röster och 12 avstår.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja medel för ökad ram för Ängås skola om 140 084 000 kronor, samt
att finansieringen sker genom upptagande av långfristiga lån.
Kommunfullmäktiges folkpartigrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 128

KS/2012:1830

Investering för pendelparkering i Svanesund
Förslag till investering föreligger.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

741 Kollektivtrafik
Pendelparkering i Svanesund
180 500 kronor

Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja den föreslagna
investeringen, medel för ändamålet 180 500 kronor att finansieras inom den av
kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och finansieringsbudgeten.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Els-Marie Ragnar, med instämmande av Bo Andersson, förslår kommunfullmäktige
besluta att godkänna den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 180 500
kronor att finansieras inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen
och finansieringsbudgeten, samt att upphäva sitt beslut 2011-09-29 § 116.
Bengt Torstensson yrkar bifall till utskottets för samhällsutvecklings förslag.
Ordföranden förklarar Els-Marie Ragnars förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförvarande fastställs.
”Den som röstar för Els-Marie Ragnars förslag röstar ja”.
”Den som röstar för utskottet för samhällsutvecklings förslag röstar nej”.
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således Els-Marie Ragnars förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen, genom Bengt Torstensson, och
folkpartiets kommunstyrelsegrupp, genom Claes Nordevik, reserverar sig enligt
skriftlig bilaga mot beslutet.
Bengt Torstensson och Roger Hansson yrkar på bordläggning av ärendet i avvaktan
på Förvaltningsrättens beslut.
Bo Andersson förslår kommunfullmäktige besluta att först upphäva beslutet taget
2011-09-29 § 116 och därefter godkänna den föreslagna investeringen, medel för
ändamålet 180 500 kronor att finansieras inom den av kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen och finansieringsbudgeten.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att
ärendet skall avgöras idag.
Omröstning begärs och skall genomföras.
Ja-röst för att ärendet skall avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet skall bordläggas.
Vid omröstningen avges 23 ja-röster, 16 nej-röster och 1 avstår. Hur var och en röstat
framgår av separat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet till nästa möte 27 september, 2012.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
IT-verksamheten
Ekonomienheten
KF § 129

KS/2012:1905

Investering för kontorsprogram PC
Investeringen bekostas av det förslagsställande utskottet och kapitalkostnaden
innefattas i budget 2012, men för åren 2013-2016 bör de tillkommande
kapitalkostnaderna för IT-verksamheten kompenseras.
Förslag föreligger för investering
Verksamhet:
812 Gemensam IT-verksamhet
Projekt:
Uppgradering av gemensamma kontorsprogramvaror
Beräknad utgift: 6 100 tkr över 3 år
Ulf Sjölinder föreslår kommunstyrelsen besluta att inte bevilja investeringen.
Bo Andersson, med instämmande av Johan Stein, föreslår kommunfullmäktige
besluta att bevilja den föreslagna investeringen baserad på IT-verksamhetens
rekommendationer enligt investeringsbudget, daterad 2012-07-01, samt kompensera
IT-verksamheten för tillkommande kapitalkostnader för åren 2013-2016.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen baserad på IT-verksamhetens
rekommendationer enligt investeringsbudget, daterad 2012-07-01, samt
att kompensera IT-verksamheten för tillkommande kapitalkostnader för åren 20132016.
__________

Orust kommun
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Exp:
IT-verksamheten
Ekonomienheten
KF § 130

KS/2012:1910

Investering för utökad datalagring - SAN och Backup
Investeringen bekostas av det förslagsställande utskottet. Budget 2012 innehåller ej
tillkommande kapitalkostnader.
Förslag till investering föreligger.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift: 1 700 tkr

Hela kommunen
Utökad datalagring – SAN och Backup

Ulf Sjölinder föreslår kommunstyrelsen besluta att inte bevilja investeringen.
Hans Pernervik föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja den föreslagna
investeringen baserad på IT-verksamhetens rekommendationer enligt
investeringsbudget, daterad 2012-07-11, samt kompensera IT-verksamheten för ej
budgeterade, tillkommande kapitalkostnader.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Hans Pernerviks förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen baserad på IT-verksamhetens
rekommendationer enligt investeringsbudget, daterad 2012-07-11, samt
att kompensera IT-verksamheten för ej budgeterade, tillkommande kapitalkostnader.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling

KF § 131

KS/2012:1820

Försäljning av två tomter på fastigheten Käringön 1:1
Orust kommun äger fastigheten Käringön 1:1 där det finns möjlighet att stycka av två
stycken tomter enligt detaljplan. Detaljplanen medger bostäder i kombination med
verksamheter för tomt 13 samt flerbostäder för tomt 15.
Ett fastställt pris taget av kommunfullmäktige 2004-08-26 § 63 finns för tomterna 1-5
samt tomt 6– 12. För tomterna nr 13 och 15 togs ett beslut av kommunfullmäktige
2006-05-18 § 37 att avvakta med försäljning av resterande tomter.
Efter en förfrågan från en företagare på Käringön om att få köpa en av tomterna togs
ett beslut om att inte sälja i kommunstyrelsen arbetsutskott med hänvisning till
tidigare beslut 2006-05-18.
Els-Marie Ragnar föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva beslut taget av kommunfullmäktige 2006-05-18 § 37 om att avvakta med
försäljning av resterande tomter, och
att upphäva beslut taget av kommunfullmäktige 2004-06-30 § 91 om priset på
tomterna på Käringön, och
att sälja tomterna 13, bostadshus i kombination med verksamhet, och 15,
flerbostadshus, på fastigheten Käringön 1:1 på öppna marknaden till högstbjudande,
samt
att anlita fastighetsmäklare för försäljningen.
Kerstin Gadde yrkar på avslag.
Utskottet för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
Den socialdemokratiska gruppen, genom Kerstin Gadde, reserverar sig mot beslutet.
_________
Els-Marie Ragnar, Hans Pernervik m.fl. yrkar bifall till utskottet för
samhällsutvecklings förslag.
Kerstin Gadde med instämmande av Lotta Husberg förslår kommunstyrelsen besluta
att inte genomföra försäljningen.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
________
Kerstin Gadde föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige håller fast
vid tidigare beslut om tomtpriser samt att kommunfullmäktige erbjuder tomterna till
nuvarande tomtkö.
Sven Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslut taget av kommunfullmäktige 2006-05-18 § 37 om att avvakta med
försäljning av resterande tomter, och
att upphäva beslut taget av kommunfullmäktige 2004-06-30 § 91 om priset på
tomterna på Käringön, och
att sälja tomterna 13, bostadshus i kombination med verksamhet, och 15,
flerbostadshus, på fastigheten Käringön 1:1 på öppna marknaden till högstbjudande,
samt
att anlita fastighetsmäklare för försäljningen.
Fullmäktiges socialdemokratiska grupp, genom Kerstin Gadde, reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
OKFS
Utskottet för Samhällsutveckling
KF § 132

KS/2012:1751

Antagande av Handlingsprogram enligt LSO och Lednings- och
informationsplan enligt LEH för mandatperioden 2011-2014
Enligt lag (SFS 2003:778) om Skydd mot olyckor skall kommunfullmäktige för varje
mandatperiod anta ett Handlingsprogram för det skadeförebyggande och
skadeavhjälpande arbetet.
Enligt (SFS 2006:544) lag om kommuner och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skall kommuner och landsting
för varje mandatperiod fastställa en Lednings- och informationsplan.
Orust kommun har genom etablerandet av enheten för skydd och säkerhet och i
föreliggande dokumentation visat att man prioriterar säkerhetsarbetet i enlighet med
regeringens riktlinjer till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).
Kommunens målsättning är att handlingsprogram och lednings- och
informationsplan skall antas av kommunfullmäktige under första halvåret varje ny
mandatperiod. Beroende på att MSB:s riktlinjer för risk- och sårbarhetsanalysen var
mycket försenat, samt kommunens arbete med STYREL var detta, i likhet med en
majoritet av landets kommuner, inte möjligt.
Handlingsprogrammet är baserat på kommunens övergripande risk- och
sårbarhetsanalys antagen av Kommunfullmäktige för mandatperioden, samt på
lagstiftningens krav avseende såväl skadeförebyggande som skadeavhjälpande arbete
enligt Lag om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet syftar till att peka ut
kommunens mål för att minimera risker som kan leda till räddningsinsats, hur det
skadeförebyggande arbetet skall prioriteras och genomföras samt organisationen för
att genomföra räddningsinsats snabbt, säkert och effektivt under mandatperioden .
Lednings och informationsplanen syftar till att utgöra ett styrdokument för
kommunens beredskap och ledningsorganisation i första hand vid en extraordinär
händelse, med även vid andra händelser där behovet av en förstärkt lednings- och
informationsresurs föreligger. Planen fastställer även hur krisledningsorganisationen
skall övas och utbildas, men även riktlinjer för kriskommunikation.
Genom antagande av handlingsprogram och lednings- och informationsplan
fastställer kommunfullmäktige betydelsen av:
ett effektivt skadeförebyggande och skadebegränsande arbete,
en hög kvalitetssäkrad beredskap med en behovsanpassad krisledningsorganisation
kopplad till kommunens geografiska områdesansvar,
en väl fungerande kommunikation och informationsstruktur i normal verksamhet,
räddningstjänst, vid extraordinära händelser eller svåra påfrestningar som påverkar
hela eller delar av kommunens verksamheter.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kerstin Gadde föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Orust kommuns Handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS
2003:778), och
att anta Orust kommuns Lednings- och informationsplan enligt Lag om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (SFS 2006:544), samt
att beslut från kommunfullmäktige 2008-02-28 § 14 upphör att gälla.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Kerstin Gaddes förslag.
_________
Johan Stein yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
_________
Kommunfullmäktige beslutade
att anta Orust kommuns Handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS
2003:778), och
att anta Orust kommuns Lednings- och informationsplan enligt Lag om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (SFS 2006:544), samt
att beslut från kommunfullmäktige 2008-02-28 § 14 upphör att gälla.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 133
Anmälan av inkomna skrivelser
Mayors for Peace – Request regarding poster exhibition, (2012:933-7276)
Mayors for Peace – Peace Declaration, August 6, 2012, (2012:933-7256)
Mayors for Peace – News flash, August 2012 No 32, (2012:933-7402)
Uppräkning av sotningstaxa för Orust Kommun – att gälla från och med 2012-07-01,
(2012:2105)
Motion – Tillsättning av en opartisk haverikommission för Henåns skola, Veronica
Almroth (FP), (2012:2278)
Motion – Kommunen ska finnas på sociala medier, Veronica Almroth (FP)
(2012:2279)
Motion – Stäng Henåns skola, Veronica Almroth (FP) (2012:2280)
Motion – Utred erfarenheterna från planeringen och byggnationen av Henåns skola,
Kerstin Gadde (S) (2012:2295)
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

