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2014-01-15
KS/2012:2615

§1
Antagande av leverantör i upphandlingen avseende ventilationskonsult för
granskning av Henåns skolas ventilationsanläggning m.m.
Aktuell upphandling har annonserats i digital miljö och intresset har visat sig vara
stort eftersom minst 19 stycken företag har hämtat ut underlagen.
Inom den föreskrivna tiden inkom två anbud och dessa har öppnats vid en
protokollförd anbudsöppning.
Därefter har utvärderingsarbetet genomförts och detta framgår av bilagan,
Utvärderingsbeslut gällande upphandling av Ventilationskonsult för granskning av
Henåns skola ventilation m.m. daterad 2013-12-23, innehållande utvärdering och
sammanställning av ekonomi i anbuden.
Följande företag har lämnat anbud:
• Bengt Dahlgren Göteborg AB
• Aktea Energy AB
Utvärderingen visar att anbudsgivaren Bengt Dahlgren Göteborg AB är den
anbudsgivare som har den lägsta totalt utvärderade summan och bör därför antas.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att anta Bengt Dahlgren Göteborg AB som leverantör avseende Ventilationskonsult
för granskning av Henåns skolas ventilationsanläggning m.m.
Paragrafen är omedelbart justerad.
_________
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§2
Antagande av leverantör i upphandling avseende Totalentreprenad
avhjälpande åtgärder i Henåns skola (golvarbeten)
Aktuell upphandling har annonserats i digital miljö och intresset har visat sig vara
stort eftersom minst 17 stycken företag hämtat ut underlagen.
Inom den föreskrivna tiden har anbud lämnats av ett företag och detta anbud har
öppnats vid en protokollförd anbudsöppning.
Därefter har utvärderingsarbetet genomförts, som framgår av Utvärderingsbeslut
gällande Totalentreprenad avhjälpande åtgärder i Henåns skola daterad 2013-12-23,
innehållande utvärdering samt sammanställning av ekonomin i anbudet.
Följande företag har lämnat anbud:
• PEAB Byggservice Väst AB
Utvärderingen visar att anbudsgivaren PEAB Byggservice Väst AB bör antas.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att anta PEAB Byggservice Väst AB som leverantör i upphandlingen avseende
Totalentreprenad avhjälpande åtgärder i Henåns skola (golvarbeten).
Paragrafen är omedelbart justerad.
_________
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KS/2013:96

§3
Förfrågan om samverkan med räddningstjänsten i Tjörns, Stenungsunds och
Lilla Edets kommuner
Tillförordnad räddningschef, Marcus Larsson, redogör för en förfrågan om
deltagande i en undersökning om eventuellt utökat samarbete med räddningstjänsten
i Tjörns, Stenungsunds och Lilla Edets kommuner.
På uppdrag av kommunchef Jan Eriksson har en utredning gjorts om kommunerna
kan samverka än mer och där med organiseras för att uppnå en god lokal beredskap
som väl kan hantera de lokala riskbilderna i respektive kommun.
En förutsättning i utredningen är att det goda samarbetet och den väl fungerande
integration, som idag finns mellan kommunerna och räddningstjänsten, inte går
förlorad. Utredningen visar att det kan finnas intressanta samarbetsområden inom
t.ex. förebyggandeinsatser, övningar och utbildningar.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att tacka för informationen om förfrågan om deltagande i utredning om eventuell
utökad samverkan mellan räddningstjänsten i Tjörns, Stenungsunds och Lilla Edets
kommuner, samt
att i nuläget inte göra någon beställning av en fördjupad utredning.
_________
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KS/2014:48

§4
Informationsfrågor - Förvaltningsområde samhällsutveckling
Vid sammanträdet informerades om
•

Resa med Ångaren Bohuslän 28 juni 2014

•

Köp av mark i Svanesund

•

Status på projektetet i Tuvesvik

•

Riksintresse för friluftsliv

Utskottet för samhällsutveckling tackar för informationen.
_________
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KS/2010:555

§5
Begäran om att avsluta planprocess
Ansökan om att få upprätta detaljplan för att möjliggöra en ny landgångsbrygga samt
två nya pontonbryggor inom fastigheten Härmanö 2:197 inkom 2010-02-05 ifrån brf
Gullholmsbaden. Kommunstyrelsen beslöt 2010-08-11 § 136 att medverka till
upprättande av detaljplan för det avsedda ändamålet.
Utskottet för samhällsutveckling beslöt 2011-08-24 att godkänna detaljplanen för
samråd. Under samrådet påpekades behovet av en marinarkeologisk undersökning av
bohuslänsmuseum enligt yttrande daterat 2011-10-05. Efter ytterligare samråd med
länsstyrelsen stödjer de bohuslänsmuseums yttrande enligt e-post daterad 2013-08-19
och bedömer kostnaden för åtgärden till ca 70 000 kr exkl. moms.
Under samrådet inkom även ett yttrande från Skanova, daterat 2011-09-27, som har
en sjöförlagd kabel inom planområdet där det påpekades att det bör tas hänsyn till
kabelstråket i det fortsatta planarbetet. Enligt e-post från Skanova daterat 2013-09-19
behöver kabelns exakta placering fastslås och kabeln eventuellt flyttas, kostnaden för
åtgärden bedöms till mellan 25 000 och 30 000 kronor exkl. moms.
Med bakgrund av redan uppkomna utgifter för planarbete och tillhörande
utredningar gör styrelsen för brf Gullholmsbaden bedömningen att kostnaden för att
fortsätta planarbetet blir för hög, framförallt då detaljplanen inte kan garanteras
kunna vinna laga kraft. Enligt inkommen skrivelse 2013-11-08 önskar de därför att
planarbetet avslutas.
Detaljplanen bedöms inte möjlig att genomföra på grund av tillkommande
utredningskostnader som blir för höga.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att utifrån ovan nämnda skäl inte ställa sig bakom vidare planläggning.
_________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2010:670

§6
Rapport: Investeringsavvikelse Ålgårds kvarn och ansökan om reglering av
Grindsbysjön
Ålgårds kvarn och såg klassas som särskilt värdefulla kulturhistoriska byggnader och
får enligt lag inte förvanskas. Efter många år av eftersatt underhåll beslutade
kommunfullmäktige 2011-10-04 § 127 om investering för renovering av kvarn- och
sågverksbyggnaderna. Projektet har delfinansierats av byggnadsvårdsbidrag från
länsstyrelsen. Bohusläns museum utförde ett antikvariskt slutbesiktningsintyg att
renoveringsåtgärderna är utförda enligt bidragsbeslut 2012-10-04.
Ålgård ligger mellan Orusts största sjö Grindsbyvattnet och Assmunderödvatten och
en stor del av vattenflödet mellan sjöarna rinner sedan 1827 via en vattenkanal
mellan kvarn och sågverksbyggnaderna. Här fanns tidigare vattenhjul och därefter
turbiner för drift av kvarn och såg. I samband med restaureringen av kvarn och
sågverk revs den fallfärdiga mellanbyggnaden, sönderrostade turbiner bortfördes och
rännan rensades på skrot. När vattnet släpptes på underminerade vattenmassorna
snabbt de gamla murarna i vattenrännan. För att kunna släppa på vatten igen, säkra
byggnaderna samt utflödet ur Grindsbysjön behövde bl.a. en kanal mellan
byggnaderna gjutas och murarna restaureras. Kommunfullmäktige beslöt därför
2012-06-28 § 100 att ställa sig bakom en investering på 1,35 miljoner för att
åstadkomma nödvändiga förstärknings- och anläggningsåtgärder. Arbetena
avslutades i sin helhet under oktober/november 2012. Vissa nödvändiga
kompletterande åtgärder har därefter utförts under 2013. Den slutliga kostnaden för
investeringarna är 1,96 miljoner. Merkostnaderna kan hänföras till omfattande och
komplicerade gjutningsarbeten, specialanpassade utskovsluckor med höga
funktionskrav och utredningskostnader relaterade till länsstyrelsens förelägganden, se
nedan.
I samband med anläggningsarbetena förelade länsstyrelsen i ett beslut 2012-07-11 att
de reglerbara utskovsluckorna skulle bytas ut, att Orust kommun skulle inkomma
med uppgifter hur sjön regleras samt redovisa förekomst av stormusslor. En
historisk utredning om Grindsbysjöns reglering togs fram 2012-10-01 och nya
reglerbara luckor kom på plats i samband med avslutandet av anläggningsarbetena i
september 2012. Inga rödlistade stormusslor finns på platsen. Den historiska
utredningen visar att regleringen av Grindsbysjön sedan hundratals år tillbaka varit
föremål för tvister mellan markägare runt sjön och kvarnägaren. Någon vattendom
som reglerar dämning, vattenuttag eller nivån på sjön har däremot, enligt
utredningen, aldrig fastslagits.
Mot bakgrund av att det inte finns någon tydlig regleringsstrategi, inga fastställda
vattenhushållningsbestämmelser, att regleringen påverkar ett stort antal enskilda
intressen samt att avsikten är att återuppta kraftproduktion bedömer länsstyrelsen att
en prövning av hela verksamheten behövs. Länsstyrelsen har därför i ett beslut från
2012-12-10 förelagt Orust kommun att söka tillstånd för vattenverksamheten hos
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mark- och miljödomstolen. En tillståndsansökan skall lämnas in senast 2014-06-30.
Ett framtagande av en komplett ansökan av konsult bedöms enligt anbud kosta 145
tkr.
Under senare delen av 2012 och under 2013 har kommunen i samverkan med andra
aktörer arbetat för att utveckla Ålgård till ett besöksmål. Först genom ett
interregprojekt - tillgängligt friluftsliv - finansierat av EU. Där ett bidrag på 560 tkr
har använts till parkeringsplatser, toalett, grillplats och gångväg samt ramp och
brygga i Grindsbysjön. Vidare har kommunfullmäktige 2012-10-25 § 171 beslutat att
uttrycka en viljeriktning för fortsatt utveckling av Ålgårds kvarn och såg. En ideell
förening - föreningen Ålgård - har mot bakgrund av beslutet hittills fått över 200 tkr
från LEADER för att ta fram en förstudie som skall belysa hur Ålgård kan utvecklas.
Platsen bedöms ha en stor utvecklingspotential för turism och kunna hysa en rad
olika verksamheter.
Kommunen bör snarast tillgodose länsstyrelsens föreläggande om att ansöka om
vattendom för reglering av vattennivån i Grindsbysjön. Vattendomen ger även
möjlighet att återinföra vattenkraft.
Det skall understrykas att de utförda åtgärderna med ny vattenkanal i betong,
förstärkning av murar, nya utskovsluckor och utloppsrör är helt avgörande för att
kunna reglera vattennivån i Grindsbysjön och därmed undvika allvarliga
översvämningar. Höga vattennivåer i Grindsbysjön innebär att stora arealer
jordbruksmark och delar av allmänna vägnätet runt sjön ställs under vatten, med
katastrofala följder. Dessa risker är nu eliminerade.
Vidare är en återupptagen produktion av vattenkraft en viktig förutsättning för att
Ålgård skall kunna utvecklas till en resurs för bygden och övriga kommunen.
Vattenkraften har under århundraden varit grunden för Ålgårds identitet och dess
funktion som kvarn och såg.
Den totala investeringskostnaden om 2,1 miljoner för vattenkanal m.m., inklusive
tillståndsansökan för vattendom, innebär en årlig kapitalkostnad för kommunen på
ca 110 tkr. Återstående investeringar som krävs för att få igång kraftproduktionen är
turbin, turbinbyggnad samt styr och reglerutrustning. Totalkostnaden för detta
bedöms till ca 1,7 miljoner, vilket motsvarar en kapitalkostnad på ca -90 tkr. Summan
av kapitalkostnader för att driva vattenkraften är således ca -200 tkr.
Avskrivningstiderna för anläggningens olika delar är osäker och därför räknade
förhållandevis korta. Med längre avskrivningstider blir kapitalkostnaderna givetvis
lägre.
En turbin bedöms enligt konsultberäkningar kunna ge en årsproduktion på ca
200 000 kwh. Med dagens elpris på ca 40 öre och grönt elcertifikat på 20 öre bedöms
anläggningen ge en inkomst om ca 120 tkr/år. Framtida elpris och utflöde ur sjön är
svåra att bedöma, men sannolikt kommer både pris och utflöde (p.g.a.
klimatförändringar) att öka vilket då påverkar inkomsten i positiv riktning.
Skall kommunen arrendera ut anläggningen kan inte arrendet vara högre än att
förvaltaren (ekonomisk förening eller företag) kan göra återstående investering på 1,7
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miljoner och därefter driva anläggningen med en viss vinst. Eftersom
kapitalkostnaderna för återstående investering endast är 30 tkr under inkomsten för
vattenkraft behöver arrendet sättas till noll för att göra det hela intressant, d.v.s.
kapitalkostnaden blir i detta fall ca -110 tkr. Väljer
kommunen att själv ta återstående investering och förvaltning blir nettoförlusten
beräknad intäkt (120 tkr) minus total kapitalkostnad (-200 tkr) = -80 tkr.
Intäkt
Kapitalkostnad
Nettovinst företag/förening
Kommunens kostnad

Arrende
120
-90
30
-110

Egen regi
120
-200
-80

Frågan om vem som bekostar återinförande av vattenkraft och framtida drift av
densamma föreslås behandlas i nytt projekt och i separat beslut efter att vattendomen
vunnit laga kraft 2015.
Kostnadstäckning för överskriden investeringsbudget samt framtagande av ansökan
om tillstånd för vattenverksamhet.
Förslag till investering föreligger
Verksamhet:

737 Övriga fastigheter

Projekt:

Kostnadstäckning för överskriden investeringsbudget för
vattenkanal mm vid Ålgårds kvarn samt ansökan om tillstånd
för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen.

Beräknad utgift:

760 tkr

Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att notera avvikelserapporten om 615 tkr i utökad investeringskostnad för projektet
Ålgårds kvar till följd av fördyrade kostnader med vattenkanalen, och
att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen, och
att beräknad kostnad, 145 tkr, för tillståndsansökan finansieras genom KS medel till
förfogande 2014, samt
att kommunstyrelsens beslut ersätter tidigare taget delgeringsbeslut 2013-12-11 KS
Del/2013:495.
_________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2010:255
§7
Revisionsrapport - Projekt Hällevik 2:208
Orust kommun har sålt ett markområde till NCC m.fl. och per 2003-01-10 träffat ett
exploateringsavtal med NCC, som reglerar detta och innehåller såväl krav på den
framtida verksamheten, och byggnationen, som stora åtaganden från exploatören
avseende va-anläggningar, vägar m.m.
Kommunens motiv till att sälja detta område var att det skulle ge sysselsättning, både
under byggtiden och sen löpande året runt.
Detta har man överenskommit i exploateringsavtalets § 1.3, ”Området skall bebyggas
med en konferens- och rekreationsanläggning”.
Revisionen har granskat projektet Hällevik 2:208. Projektet påbörjades 2003 genom
en markförsäljning och exploatering i syfte att etablera en konferens- och
rekreationsanläggning samt skapa sysselsättning. Projektet är inte avslutat och
granskningen avser projektets nuläge.
Förvaltningsområde Samhällsutveckling har fått revisionsrapporten för yttrande i
egenskap av ansvaret för plan, mark – och exploatering.
Rapporten fokuserar på två revisionsfrågor:
1. Har Orust kommun agerat rätt i förhållande till ingångna avtal?
2. Är det rätt av kommunen att neka förändringar i avtalet?
I rapporten framgår vissa revisionskriterier för gjord utredning, såsom beslutsmotiv
för markförsäljningen och exploateringen, granskning av ingångna avtal samt
intervjuer med 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Revisionens slutsats är att båda revisionsfrågorna kan besvaras med ja. Rapporten
konstaterar att kommunen inte gjort något i strid med ingångna avtal och att
kommunen agerat korrekt när man avböjt ändringsförslag i avtal.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att revisorerna funnit att projektet hittills
är väl genomfört av kommunen och att revisionsrapporten inte föranleder några
åtgärder i nuläget.
Som beslutsunderlag ligger kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-01-08 och
revisorernas rapport 2013-09-09.
Kommunstyrelsen beslutar
att, för egen del, anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorerna.
_________
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Exp: Rektor musikskolan
Kulturutredare
KS/2013:2138
§8
Kommunala musikskolan 2014 - pilotverksamhet dans
Den kommunala musikskolan har idag ca 300 elever som är engagerade i att spela
något instrument. Formerna varierar i ensemblespel, orkester eller individuell
undervisning. Verksamheten är uppskattad och en viktig del i Orust kommuns
satsning på kulturen. På senare tid har verksamheten fått alltfler förfrågningar om
dansundervisning
Dans skulle komplettera redan befintlig kulturverksamhet på bra sätt samtidigt som
inriktningen också svarar upp mot Orust kommuns folkhälsopolicy (KF 2009-02-26)
och folkhälsoplanens prioriterade mål för 2014. Planen understryker trygga och goda
uppväxtvillkor för barn och unga där ett av delmålen understödjer fysisk aktivitet
(minska övervikt och fetma bland barn och unga). Genom att erbjuda dans i
musikskolans regi bidrar vi aktivt till delmålet och därmed till folkhälsan.
Vår bedömning är att dansundervisning är intressant att införa som ett pilotprojekt
under läsåret 2014/2015. Målgruppen är barn 6-7 år samt barn 11-12 år.
Verksamheten, två grupper, förläggs till gymnastiksalen Henåns skola
eftermiddag/tidig kväll. En utvärdering görs efter respektive termin och denna är
vägledande för huruvida verksamheten ska bestå kommande läsår eller ej.
Kostnadskalkyl är gjord utifrån två scenarion om 20 respektive 40 elever.
Elevintäkter täcker ca en tredjedel av kostnaderna. Resterande finansieras inom
ramen för kulturmedlen. Pilotprojektet finansieras således helt inom ram för
förvaltningsområde samhällsutveckling.
Antal elever
Danslärare
Intäkt
Lokalhyra
Kostnad

20
-30
10
-2
-22

40
-30
20
-2
-12

Som beslutsunderlag ligger kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
2013-12-27.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att inför läsåret 2014/2015 starta ett pilotprojekt med dans inom ramen för den
kommunala musikskolan, och
att finansiering sker inom budgetramen för förvaltningsområde samhällsutveckling
samt
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att utvärderingar av pilotprojektet ska redovisas till utskottet för samhällsutveckling i
februari och i augusti 2015.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2012:2615

§9
Medel för att genomföra den handlingsplan och åtgärdsförslag för Henåns
skola som tidigare beslutats av kommunstyrelsen 2013-10-30 § 294
Förvaltningsområde samhällsutveckling har haft i uppdrag att genomföra nödvändiga
upphandlingar för genomförande av åtgärder för Henåns skola samt att
kostnadsberäkna dessa. Kommunstyrelsens stab bereder ärendet utifrån ett finansiellt
perspektiv. Medlen som används för åtgärderna kommer sedan att i den rättsliga
processen återkrävas av NCC.
Sedan beslutet om handlingsplan och åtgärdsförslag fattats har 2 stycken
upphandlingar effektuerats, dels beträffande golvarbeten och dels avseende
ventilationsgranskningen.
Resultatet av dessa upphandlingar gav möjligheten att sammanställa en totalkalkyl för
de beslutade åtgärderna och i enlighet med det tidigare beslutet återkopplas ärendet
nu till kommunstyrelsen för definitivt ställningstagande avseende de finansiella
insatserna för att få skolan i användbart skick.
Den totala nivån för kalkylen landade på 17 000 000 kronor.
Kalkylerna för golven baseras på värsta fallet, d.v.s. allt måste bytas och även kostnad
för spärrskikt finns med. Skulle det däremot visa sig att det behövs ventilerade golv,
är denna kostnad inte med i kalkylen, utan detta är i så fall en sak som får återkomma
senare.
När det gäller kostnaden för ventilationen är inte kostnader med för de eventuella
åtgärder som denna utredning kommer fram till, utan det är en fråga som får tas upp
till prövning den dag man vet resultatet av utredningen.
Inom akustikdelen är det också idag för tidigt att säga något om eventuella
åtgärdskostnader, ty om åtgärder behövs eller inte beror helt och hållet på om
golvmaterialen ändras eller ej. Kostnad för konsult är dock med i kalkylen, men inte
kostnaden för eventuella framtida åtgärder.
Inom området övriga kostnader för genomförandet ligger kostnader som härrör sig
till tömning av skolan till tillfälliga lagerlokaler samt återflyttning och provtagningar
av luften i inomhusmiljön samt provtagning av fuktighet m.m. i golven.
Att i dagsläget uppskatta vilka delar av ovan nämnda kostnader som faller under
underhållsåtgärder respektive investeringar är en omöjlighet att sia om, utan detta får
avgöras från fall till fall under arbetets genomförande. Därför är det oerhört viktigt
att man håller en extremt noggrann uppföljning av projektets genomförande, så att
all redovisning blir exakt redan från början.
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För genomförandeprocessen bör tillsättas en projektorganisation under ledning av en
kommuncentral styrgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inom sig utnämna deltagare till styrgruppen, samt
att uppdra till kommunchefen att utse tjänstemannarepresentanter till styrgruppen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att reservera 17 miljoner till kommunstyrelsens förfogande för genomförande av
åtgärder för Henåns skola.
Paragrafen är omedelbart justerad.
_________
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Exp: Förvaltningsområdeschef
KS/2014:29

§ 10
Redovisning av kommunala vägbidrag
Förvaltningsområdeschef Lena Tegenfelt redovisar budget för 2014 för kommunala
vägbidrag samt anvisningar och regler för vägföreningar.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att ge förvaltningsområdeschef Lena Tegenfelt i uppdrag att revidera och uppdatera
anvisningar och regler för vägföreningar.
_________
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§ 11
Information om förslag till ny organisation för förvaltningsområde
Samhällsutveckling
Förvaltningsområdeschef Lena Tegenfelt informerar om förslag till ny organisation
inom förvaltningsområde samhällsutveckling som förhandlats med de fackliga
organisationerna
• Enheten för Skydd och Säkerhet delas upp och byter namn till
Räddningstjänsten
• En stab inrättas under förvaltningsområdeschefen där säkerhetssamordnare,
utredare och utskottssekreterare ingår
• Planenheten och Mark- och exploateringsenheten slås samman till Plan-,
mark- och exploateringsenheten
• Upphandlingsenheten blir en central funktion och läggs in under
ekonomienheten/kommunchefen
• Näringslivsutveckling och turismfrågor blir centrala funktioner under
kommunchefen
Risk- och sårbarhetsanalys är gjord och finansiering sker inom ram.
Kultur, fritid, föreningsstöd, musikskola, bibliotek och fritidsgårdar är oförändrade i
organisationen.
Utskottet för samhällsutveckling tackar för informationen.
_________
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§ 12
Förvaltningsområdeschefen informerar - utskottet för samhällsutveckling
Förvaltningsområdeschef Lena Tegenfelt informerar.
•
•
•
•

Statusrapport om Färjevägen i Svanesund
Trafikhandläggartjänsten, 80 % tjänst som delas med Tjörns kommun
Affären på Härmanö
Status på sjöbodspolicyn. Löpande information kommer att ges vid utskottet
för samhällsutveckling

Utskottet för samhällsutveckling tackar för informationen.
_________

