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Exp: Driftledare fjärrvärme
KS/2013:468
§ 181
Redovisning av uppvärmningsalternativ knutna till fjärrvärmeverket i Ellös
Utskottet för samhällsutveckling gav, 2013-08-21 § 165, Anders Andersson i uppdrag
att återkomma med en mer djupgående analys av de fyra förslagen på olika förslag på
uppvärmning knutna till fjärrvärmeverket i Ellös.
De fyra förslagen är:
• Ytterligare 1 000 m2 solfångare
• Installation av flispanna för sommardrift
• Installation av pelletspanna för sommardrift
• Installation av kylanläggning för befintlig flispanna.
Anders Andersson, driftledare fjärrvärme, redovisar alternativen.
Alternativet med ytterligare 1 000 m2 är inte genomförbart just nu eftersom det för
närvarande inte finns några bidrag att söka.
Kvar finns:
1. Elda befintliga stora flispannan sommartid och kyla bort överskottet
2. Investera i en mindre flispanna för sommardrift
3. Investera i en mindre pelletspanna för sommardrift
Alternativ 1
1 000 000

Alternativ 2
8 000 000

Alternativ 3
4 000 000

Bränslepris
Diff mot aktuellt rörlig
kostnad idag

160 kr/MWh

160 kr/MWh

400 kr/MWh

463 kr

272 kr

680 kr

Pay off tid

0,70 år

4,95 år

3,92 år

Avskrivningstid 25 år
Räntesats 4 %
Annuitetsfaktor 0,064
Årlig kostnad inverterat
belopp

64 010

512 100

256 000

Summa årlig kostnad

347 000

784 000

936 000

Förbättrat resultat kontra
dagsläget

1 542 000

1 105 000

953 000

Investeringskostnad

Rörlig kostnad flis som kyls
bort per år
Energi som kyls bort per år
Möjlig intäkt för bortkyld
energi

337 100
2 332 MWh
1 632 000
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Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att ta fram underlag för
beslut enligt alternativ 1, elda befintliga stora flispannan sommartid och kyla bort
överskottet.
_________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2013:1528
§ 182
Investering - ombyggnad Varekils skola
Undersökningar och provtagningar i Varekils skola har konstaterat att det finns
mikrobiella skador i golvkonstruktionen och i ytterväggskonstruktionen som med
sannolikhet påverkar inomhusmiljön. Lokalerna är i stort behov av att renoveras.
För att kunna starta renoveringsprojektet behöver verksamheten 1 500 tkr från det
totala beloppet till att ta fram en programhandling och göra en projektering inför
kommande upphandling och renoveringsarbete. Totalt är 20 miljoner avsatt i
investeringsbudgeten.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att för investeringen, Ombyggnad Varekils skola, bevilja 1 500 tkr av totalt beslutad
investeringsram om 20 miljoner kronor (KF 2013-06-27 § 102) för att påbörja
projektering och programhandling, samt
att lämna följande upplysning till kommunstyrelsen, att beställande
förvaltningsområde (FO Lärande) saknar budgettäckning i lagd ram för
tillkommande kostnader i samband med investeringen Ombyggnad Varekils skola.
_________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2013:1529
§ 183
Investering - Bagarevägens förskola nybyggnad 5 avdelningar
Förskoleverksamheten vid Bagarevägens förskola bedrivs för närvarande i moduler.
Ordinarie lokal är utdömd som lämplig att bedriva förskoleverksamhet i. De
befintliga lokalerna ska rivas och nya lokaler ska byggas, innehållande 5 avdelningar.
Totalt finns 23 miljoner avsatt i investeringsbudgeten.
För att kunna starta projektet behöver verksamheten 1 500 tkr från det totala
beloppet till att ta fram programhandlingar och projektering inför kommande
upphandling och byggnation.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att för investeringen, Bagarevägens förskola nybyggnad 5 avdelningar, bevilja 1 500
tkr av totalt beslutad investeringsram om 23 miljoner kronor (KF 2013-06-27 § 102)
för att påbörja projektering och programhandling, samt
att lämna följande upplysning till kommunstyrelsen, att beställande
förvaltningsområde (FO Lärande) saknar budgettäckning i lagd ram för
tillkommande kostnader i samband med investeringen Bagarevägens förskola
nybyggnad 5 avdelningar.
_________
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2013:1360
§ 184
Höjning av va-taxan 2014
Va-verksamheten står inför stora investeringsbehov de närmaste 5-6 åren. Till de
större investeringarna kan nämnas nyanläggning av vatten- och spillavloppsledningar
mellan Henån och Slussen, överföringsledning för vatten mellan Slussen och Åh
stiftgård i Uddevalla kommun och ett nytt avloppsreningsverk på västra Orust med
tillhörande utloppsledning. Utöver dessa större investeringar finns ett antal övriga
investeringar som är nödvändiga för att trygga kommunens framtida va-försörjning.
Va-verksamheten finansieras med avgifter via kommunens va-taxa. För att
verksamheten ska kunna bära sina egen kostnad också i en framtid är det nödvändigt
med en årlig höjning av taxan de närmaste åren. Inför år 2013 höjdes va-taxa med 3
% och inför år 2014 föreslås att taxan höjs med 5 %. Den föreslagna höjningen gäller
såväl anläggningsavgifterna som brukningsavgifterna.
Fram till år 2017 bedöms, i nuläget, att va-taxan behöver höjas med ytterligare ca
3-5 % per år för finansiering av de framtida investeringsbehoven med va-avgifter.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar 2013-08-21 § 163 att återremittera ärendet
för en långsiktig analys över taxehöjning för va.
Emma Carlsson, ekonom, redogör för hur den ekonomiska situationen blir utifrån
olika höjningar av va-taxan.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anläggnings- och brukningsavgifter i gällande va-taxa höjs med 5 % från och med
2014-01-01.
_________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2013:293
§ 185
Budgetuppföljning 2013 - Förvaltningsområde samhällsutveckling
Emma Carlsson, ekonom för förvaltningsområde samhällsutveckling redovisar
delårsrapport och prognos III.
Prognos
Tkr
Övrig samhällsservice & Administration

Intäkter
Kostnader
Bostadsanpassning netto
Intäkter
Kostnader
Hamnar netto
Intäkter
Kostnader
Fastighet netto
Intäkter
Kostnader
Varav merkostnad Henåns skola
Plan, Mark & Exploatering netto
Intäkter
Kostnader
Kost & Lokalvård netto
Intäkter
Kostnader
Varav merkostnad Henåns skola
Kultur & Fritid netto
Intäkter
Kostnader
Enheten för Skydd & säkerhet netto
Intäkter
Kostnader
Totalsumma Intäkter
Totalsumma Kostnader
Total nettokostnader
Varav merkostnad Henåns skola

Budget
2013
-7 548
2 534
-10 082
-1 462
0
-1 462
966
8 723
-7 757
-545
78 842
-79 387
-5 648
9 775
-15 423
-450
38 853
-39 303
-22 086
1 081
-23 167
-10 811
1 375
-12 186
141 183
-188 767
-47 584
0

Prognos
helår
-7 548
2 534
-10 082
-1 812
0
-1 812
388
8 145
-7 757
-2 645
78 842
-81 487
-2 100
-6 078
9 273
-15 351
-1 300
38 853
-40 153
-850
-22 433
1 081
-23 514
-10 811
1 375
-12 186
141 103
-192 342
-52 239
-2 950

Budget
avvikelse
0
0
0
-350
0
-350
-578
-578
0
-2 100
0
-2 100
-2 100
-430
-502
72
-850
0
-850
-850
-347
0
-347
0
0
0
-1 080
-3 575
-4 655
-2 950

Kommentar till prognos III
Prognos per augusti visar på ett underskott för samhällsutveckling om -4 655 tkr. I
redovisat underskott avser -2 950 tkr merkostnad för Henåns skola.
• - 2 100 tkr avser kostnader för utredningar avseende Henåns skola som
kostnadsmässigt belastar fastighetsavdelningen.
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-850 tkr avser merkostnader Henåns skola för kost och lokalvård t.o.m.
december.
-578 tkr avser minskade hamnintäkter p.g.a. -320 tkr Käringöns gästhamn, 120 tkr för yrkestrafik samt -110 tkr för flytt av parkeringsplatser till
Tuvesvik.
-350 tkr avser inneliggande ansökningar bostadsanpassningsbidrag för hissar
enligt nya lagkrav. Här finns också en överklagan i förvaltningsrätten med
krav på 300 tkr, vilken ej ingår i prognosen.
-347 tkr avser avgångsvederlag och semesterlön personal musikskolan
-430 tkr avser minskade intäkter för arrenden av sjöbodar och bryggor (-230
tkr) samt i mindre försålda tomter än budgeterat (-700 tkr).
Planverksamheten prognostiserar en ökad intäkt (500 tkr) p.g.a. debitering av
slutförda detaljplaner samt en ökning av andelen debiterbara timmar.
Övriga verksamheter räknar med en verksamhet inom budgeterad ram

Åtgärdsförslag
Resultatförbättrande åtgärder:
Arbetssituationen på plan, mark och exploatering har medfört att tomtförsäljningen
helt stoppat upp vilket innebär stora intäktsbortfall gentemot budget. Med hjälp av
externa resurser ges detta omgående högsta prioritet för att komma ikapp.
Lagen om Bostadsanpassningsbidrag säger att bidrag ska betalas till dem som
uppfyller lagens krav och lagen medger bidrag till de grundläggande
boendefunktionerna. Budget för Bostadsanpassningsbidrag har varit oförändrad i ca
10 år. Budgeten för bostadsanpassning behöver ses över kommande år.
En mer detaljerad översyn av resultatförbättrande åtgärder har påbörjats och
kommer att presenteras för utskottet under hösten.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att överlämna prognos III till kommunstyrelsen, samt
att ge förvaltningsområdeschef i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för
att få budget i balans.
_________

Orust kommun

Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

2013-09-18

Exp: Kommunfullmäktige
KS/2013:686
§ 186
Hamntaxa 2014 för fartyg insatt i yrkesverksamhet
Gällande hamntaxa beslutades 1991. Taxan har därefter vart år justeras med
konsumentprisindex (KPI).
I förutsättningen för inriktningsbudget 2014 , som beslutats av KF 2013-06-27 § 102,
anges att hamnverksamhetens budget 2014 med plan 2015 och 2016, baseras på en
höjning av hamntaxorna. Höjning av taxorna behövs till följd av ökade
kapitalkostnader och för att kunna underhålla hamn- och brygganläggningarna.
Vidare ingår i budgetförutsättningen att taxan för färjetrafiken behöver justeras p.g.a.
ökade kapitalkostnader för den nya färjeterminalen i Tuvesvik. Hamnverksamheten
har också ett intäktskrav på 300 t.kr per år.
Med hänvisning till ovanstående har förvaltningsområde samhällsutveckling gjort en
översyn av hamntaxa för fartyg insatt i yrkesverksamhet. Förslag till ny taxa framgår
av bilaga 1, daterat 2013-08-12, Hamntaxa för fartyg insatt i yrkesverksamhet.
Föreslagna avgifter är baserade på konsumentprisindex (KPI) för oktober.
Avstämning görs en gång per år. Första avstämningen gäller från 1 januari 2015 och
baseras på förändringen av indextalen i oktober år 2013 och oktober år 2014. Den av
index förorsakade förändringen träder i kraft 3 månader efter avstämningsperiodens
slut. Ändras KPI negativt mellan två avstämningsperioder ska samma avgifter, som
gällde för avstämningen, gälla fram till nästa avstämningsperiod.
Els-Marie Ragnar föreslår utskottet för samhällsutveckling besluta
att avgiften, under E punkt 4. Kaj- och hamnplanshyra i föreslagen taxa i bilaga 1
daterad 2013-08-12, ska vara 20 kr/m2/mån istället för 25 kr/m2/månad.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-08-21 § 162 att återrapport ska ske
till utskottet för samhällsutveckling efter ikraftträdande av taxan, samt att föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny hamntaxa för fartyg insatt i
yrkesverksamhet, enligt bilaga 1 daterad 2013-08-12, och att taxan gäller från och
med 2014-01-01, samt att taxan årligen justeras med förändring av
konsumentprisindex enligt ovan.
Taxa beslutad av kommunfullmäktige 1991-11-14 § 124 måste upphävas därför tas
ärendet upp för ny behandling.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att upphäva beslut 2013-08-21 § 162, samt
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att återrapport ska ske till utskottet för samhällsutveckling efter ikraftträdande av
taxan
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till nu hamntaxa för fartyg insatt i yrkesverksamhet, enligt bilaga
1 daterad 2013-08-12, och
att taxan ska gälla från och med 2014-01-01, och
att taxan årligen justeras med förändring av konsumentprisindex enligt ovan, samt
att detta beslut ersätter tidigare beslut av kommunfullmäktige 1991-11-14 § 124.
_________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2013:948
§ 187
Medborgarförslag om reparation av Edshultshalls ångbåtsbrygga
I medborgarförslag från Evert Eriksson daterat 2013-05-20 föreslås att beslutade
medel till reinvestering hamnar (kommunfullmäktiges beslut 2012-04-25 § 63)
används till ångbåtsbryggan i Edshultshall och inte till andra bryggor eller hamnar
enligt följande: 500 tkr reserveras för år 2013 till ångbåtsbryggan Edshultshall.
1000 tkr reserveras per år för år 2014 till och med år 2017 till ångbåtsbryggan
Edshultshall.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27 § 104 att överlämna medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beslut.
Under år 2013 har, till och med augusti, 237 tkr använts av årets reinvesteringsmedel
som riktade åtgärder till ångbåtsbryggan Edshultshall. Utöver det, var mening att
ytterligare drygt 300 tkr skulle användas till byggnation av en ny toalett- och
duschbyggnad. Bygglovet överklagades och därför har inte bygget kunnat
genomföras.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27 § 102 att anta investeringsbudget 2014
med plan 2015 och 2016 enligt förslag daterat 2013-06-11. Förslaget innehåller bl.a.
att sammanlagt 3 500 tkr är reserverade till investering i ångbåtsbryggan Edshultshall
för år 2014.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-09-04, anse medborgarförslaget vara
besvarat.
_________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2012:1404
§ 188
Va-planering Orust kommun
En kommunal va-plan innebär en övergripande strategi och målsättning för en
långsiktig planering för hela kommunen. Planen gäller både inom och utom vaverksamhetsområde.
Genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att alla
vattenförekomster senast 2015, i vissa fall år 2020, skall nå minst god ekologisk och
kemisk status. Av detta följer omfattande åtgärdskrav för vattenförekomsterna för att
uppfylla miljökvalitetsnormerna.
Vattenmyndigheterna har fastställt ett åtgärdsprogram. En stor del av åtgärderna i
åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt riktar sig mot kommunerna.
Vattenmyndigheterna anser det angeläget att kommunerna utvecklar va-planer.
Arbete med att ta fram en va-plan för Orust kommun är påbörjat och det görs i
samverkan mellan va-verksamheten, planavdelningen och miljöavdelningen med stöd
av konsultföretag. Arbetet kommer att genomföras i följande steg.
i.

Va-översikt – Sammanställning av nuläget för all va-försörjning i hela
kommunen. Nuläget omfattar de aspekter som kan påverka beslut kopplade
till va-försörjningen.

ii.

Va-policy – Ställningstagande och målsättningar som ligger till grund för vaplan samt prioriteringar av olika åtgärder. Va-policyn ska användas som ett
långsiktigt planeringsverktyg.

iii.

Va-plan – Framtida utveckling och prioriteringsordning för all va-försörjning
i hela kommunen uppdelat på olika sorters försörjning. Inkluderar också plan
för ekologisk status i vattenförekomster.

iv.

Genomförande och uppföljning – kontinuerligt och långsiktigt arbete med
att utföra och följa upp de åtgärder som identifieras i va-planen.

Mycket av arbetet med va-policy och va-plan kommer att utföras som
workshopseminarier med politiker och verksamheterna. Den externa kostnaden, som
är beräknad till ca 300 tkr, betalas med medel från va-verksamhetens driftbudget.
Arbetet med strategisk va-plan landar så småningom i en lång period av
genomförande av de åtgärder som identifieras under arbetet. Genomförandet är inte
sällan förknippat med stora investeringar. Behovet av investeringar måste
uppmärksammas kontinuerligt i samband med budgetarbete för att säkerställa
genomförandet. De åtgärder som genomförs måste följas upp i syfte att utvärdera
den inriktning och utveckling som kommunen strävar mot. En viktig del i
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implementeringen och uppföljningen är att konkretisera de arbetssätt som är
nödvändiga för att syftet med den strategiska va-planeringen ska uppfyllas – en
långsiktigt hållbar va-försörjning som en del i samhällsutvecklingen. I detta arbete
ingår även översyn och uppdatering av det strategiska va-planearbetet.
Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling kommer att kontinuerlig
informeras om framdriften av projektet.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att, tillsammans med miljöoch byggnadsförvaltningen, arbeta fram en va-plan för Orust kommun, och
att externa kostnader, förknippat med uppdraget, finansieras av va-verksamheten,
och
att för arbetet med va-planen tillsätta en politisk styrgrupp bestående av presidierna i
utskottet för samhällsutveckling samt miljö- och byggnadsnämnden, samt
att avrapportering ska ske till kommunstyrelsen, utskottet för samhällsutveckling och
miljö- och byggnadsnämnden under arbetets delfaser samt efter slutförandet av vaplanen avrapportering under varje mandatperiod.
_________
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Exp: Firma Taner Deniz
Handläggare alkoholtillstånd
KS/2013:1459
§ 189
Erinran angående alkoholtillstånd Deli dar Mare/Kvarnen
Kommunstyrelsen Orust kommun beslutade den 8 februari 2012 att fr.o.m. den 1
mars 2012 lägga över utrednings- och handläggningsarbetet samt tillsynen enligt
alkohollagen på tillståndsenheten, socialresursnämnden i Göteborgs stad. Orust
kommun fattar besluten. Tillståndsenheten har nu inkommit med utredning gällande
Firma Taner Deniz.
I Sverige regleras bestämmelserna kring servering av alkoholdrycker i alkohollagen
(2010:1622).
Alkohollagen är en social skyddslag vars syfte är att begränsa alkoholens
skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet för människors
hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. Alkohollagen har
tydliga krav på ordning, nykterhet och återhållsamhet vid servering.
Enligt alkohollagen 9 kap. 17 § får kommun meddela en innehavare av
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser,
en varning om denna inte
•

Uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande eller,

•

Följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller, de
villkor eller de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Taner Deniz, har sedan 19 juni 2008 tillstånd att servera alkoholdrycker till
allmänheten i Deli dar Mare/Kvarnen, Magasinet 125 Mollösunds Hamn.
Tillståndsenheten har inkommit med en utredning som visar att Firma Taner Deniz
bör meddelas en erinran med stöd av 9 kap. 17 §. Förslaget grundas på vad som
framkommit i utredningen.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att meddela Firma Taner Deniz en erinran.
_________

Orust kommun

Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

2013-09-18

KS/2012:1488
§ 190
Henåns skola, rapport
Perolof Melin, fastighetsingenjör rapporterar om Henån skola.
•
•
•
•

För tillfället är läget låst
Förslagen som lagts fram från Orust kommun till NCC har inte godtagits
Nya förslag från NCC har ännu ej lagts fram för kommunen
Ingen av de slutbesiktningar som hittills hållits har godkänts. NCC har att se till
att skolan kommer till statusen godkänd
• Fortsatt slutbesiktning är föranstaltad till den 3 oktober.
Utskottet för samhällsutveckling tackar för rapporten.
_________

Orust kommun

Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

2013-09-18

KS/2011:49
§ 191
Ombyggnation av Ängås 7-9 skola
Perolof Melin, fastighetsingenjör, redogör för statusen på Ängås 7-9 skola.
• Arbetet med Ängås 7-9 skola fungerar bra och flyter på enligt planerna
• De problem som hittills uppstått har redovisats tidigare
• Det beräknas att byggnationen ska hålla budgetramen
Utskottet för samhällsutveckling tackar för redogörelsen.
_________

Orust kommun

Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18

2013-09-18

KS/2013:1333
§ 192
Nybyggnad av förskola vid Bagarevägen, rapport
Perolof Melin, fastighetsingenjör, rapporterar om ny förskola vid Bagarevägen.
• Konsult för projektering är upphandlad
• Möte mellan konsult och verksamheten kommer att hållas
• Den slutliga upphandlingen beräknas vara klar i slutet av januari
Utskottet för samhällsutveckling tackar för rapporten
_________

Orust kommun

Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19

2013-09-18

KS/2013:56
§ 193
Anmälan om inkomna skrivelser, beslut m.m. - Utskottet för
samhällsutveckling
Kommunstyrelsens beslut 2013-08-14 § 194
Uppföljning per maj och redovisning av genomförda besparingsåtgärder, ny
besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013-09-05
Kommunstyrelsens beslut 2013-08-14 § 195
Upphävande av delegation i kommunstyrelsens delegeringsordning (5.6.2 Inrätta
tjänster inom sina respektive verksamhetsområden) samt upphävande av
kommunstyrelsens beslut om arbetsutskottets godkännande av nyinrättade
tillsvidareanställningar
Anmälan läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20

Utskottet för samhällsutveckling

2013-09-18

KS/2013:55
§ 194
Anmälan om kurser och konferenser - Utskottet för samhällsutveckling
Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Grundkurs i Arrenderätt
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg
23 oktober 2013, kl. 09.00-16.00
3 100 kronor
Tjänstemän och förtroendevalda som handlägger frågor om arrende.

Kurs:
Plats/tid:
Avgift:
Målgrupp:

Nämndsadministration och protokollsarbete
Stockholm 6-7/11 2013, Göteborg 15-16/1 2013
6 450 kronor exkl. moms
Nämndssekreterare, nämndsordförande, registratorer och
kanslipersonal

Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Fritidsjuridik
Saturnus konferens, Stockholm
9 december 2013, kl. 09.30-16.00
3 950 kronor
Förtroendevalda och tjänstemän med intresse av hur
idrottsanläggningar ska ägas och drivas i framtiden

Anmälan läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun

Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21

2013-09-18

KS/2013:54
§ 195
Informationsfrågor - utskottet för samhällsutveckling
Vid mötet informerades om
• Arbetet med sjöbodspolicy
• Ågården
• Malön 1:28 och 1:43, detaljplan
Informationen läggs till handlingarna.
_________

