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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.
Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, Henån 2017-11-09 18:00

Övriga

Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Ulrika Swedenborg, sekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Medborgarservice måndagen den 13 november 2017
kl 17:00
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Dnr

1.

Revisionen informerar

2.

Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2018

KS/2017:1580

3.

Antagande av renhållningstaxa 2018

KS/2017:1564

4.

Antagande av taxa för återvinningscentraler
och verksamhetsavfall 2018

KS/2017:1565

5.

Avgifter för upplåtelse av jordbruksarrende,
arrende för mast och teknikbod och arrende
för vindkraft

KS/2017:1554

6.

Antagande av riktlinjer för medborgardialog

KS/2017:1650

7.

Förslag till ny förvaltningsorganisation

KS/2017:1520

8.

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen

KS/2017:1652
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Ärende

Dnr

90.

Fyllnadsval av ersättare i Stiftelsen
Orustbostäder

KS/2017:1652

10.

Fyllnadsval av ersättare i Stiftelsen
Orustbostäder

KS/2017:1773

11.

Motion om att införa anställningsstopp

KS/2017:904

12.

Motion om matställen för äldre som
mötesplatser

KS/2016:1779

13.

Medborgarförslag om uppföljning av
interkommunal samverkan

KS/2016:1230

14.

Medborgarförslag om uppdrag för att verka
för samarbete med Orust sparbank för ökat
bostadsbyggande

KS/2017:1099

15.

Medborgarförslag om intervjuprojekt för
flyktingar

KS/2017:1093

16.

Interpellation- för att höja kunskapsnivån för
eleverna i Orusts skolor-Liberalerna

KS/2017:1784

17.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige

KS/2017:1779

Sid

4

5

6

18.
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Ulrika Swedenborg
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Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2018
Dnr KS/2017:1580
Hamnverksamheten gjorde en del förändringar inför säsongen 2017 vilket har
medfört mindre klagomål och fler nöjda kunder enligt vår gästhamnsenkät. Våra
hamnar dras med ett mycket stort underhållsbehov och för att motsvara den politiska
ambitionen att verksamheten ska vara intäktsfinansierad och bibehålla nuvarande
servicenivå för framförallt gästverksamheten föreslås förändringar i hamntaxan enligt
förslag till Hamn- och båtplatstaxa, daterad 2017-08-07.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-18
Hamn- och båtplatstaxa 2018, daterad 2017-08-07
Christer Hellekant (MP), med instämmande av Lars Larsson (C) och Lena Janson (V)
föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa nya taxor enligt förslaget Hamnoch båtplatstaxa 2018, daterad 2017-08-07, att gälla från och med 2018-01-01.
Michael Relfsson (FPO) föreslår att mer material ska tillkomma i form av jämförelse
med taxan för 2017 samt argument varför höjning krävs innan beslut kan fattas.
Anders Arnell (M) föreslår att meningen, ”Vid event som till exempel Öppna varv
kan högsäsongstaxa (v. 25-32) tillämpas, tas bort från taxan.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa nya taxor enligt förslaget Hamn- och båtplatstaxa 2018, daterad 2017-0807, att gälla från och med 2018-01-01.
Michael Relfsson (FPO) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Anders Arnell (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
Anders Arnell (M) bifaller utskottets för samhällsutveckling förslag med ändringen av
att meningen ”Vid event som till exempel Öppna varv kan högsäsongtaxa (v.25-32)
tillämpas”, utgår.
Veronica Almroth kommunfullmäktige besluta att avslå förslaget till hamn- och
båtplatstaxa.
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Kommunstyrelsen bifaller utskottets för samhällsutveckling förslag.
Kommunstyrelsen avslår därefter Anders Arnells (M) förslag, och därefter Michael
Relfssons (FO) förslag.
Anders Arnell (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
Michael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet.
__________
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Antagande av renhållningstaxa 2018
Dnr KS/2017:1564
Kostnaden för renhållningskollektivet kommer att öka något med den indexjustering
(+ 3,3 %) av kostnader för inhämtning av hushållsavfall som skett. Vissa ökningar av
behandlingsavgifter för avfallet kommer också att ske. Justeringar 2018 gentemot
2017 års taxa kommer dock inte att behöva vidtas, utan ökningarna kan rymmas inom
befintlig ram till följd av de effektiviseringar som vidtagit. Bland annat har vi bättre
kontroll på behandlingsavgifter med nya ramavtal och effektivare sortering.
Den antagna föreskriften för avfall medför dock att taxan behöver justeras i text.
Renhållningstaxan för 2018 behöver inte höjas utan kan behållas oförändrad.
Renhållningstaxan behöver förändras rent textmässigt för att anpassas till den nya
föreskriften för avfall.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse renhållningstaxa 2018, daterad 2017-09-13
Renhållningstaxa 2018, daterad 2017-09-13
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta renhållningstaxa 2018, daterad 2017-09-13.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets för samhällsutveckling förslag.
__________
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Antagande av taxa för återvinningscentraler och
verksamhetsavfall 2018
Dnr KS/2017:1565
Verksamhetsavfall tas emot på Månsemyrs avfallsanläggning både på
återvinningsrampen och på sorteringsplattan. Företagare skall betala avgift för att
lämna avfall.
Taxan är beräknad utifrån drift- och underhållskostnader, samt behandlingsavgifter.
Införandet av passagesystem för återvinningsramperna innebär att en enhetlig taxa
per tillfälle behöver tas fram.
Justeringarna som behöver göras är för att verksamhetsavfallet skall bära sina
kostnader själva och inte belasta renhållningskollektivet. Taxan bygger på en
genomlysning av underlag från prognos 2017. För vissa avfallsslag ökar avgiften och
för vissa minskar avgiften.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall, 2017-09-13
Taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall, 2017-09-13
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall daterad 2017-09-13
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets för samhällsutveckling förslag.
__________
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Avgifter för upplåtelse av jordbruksarrende, arrende för
mast och teknikbod och arrende för vindkraft
Dnr KS/2017:1554
Orust kommun har flera olika typer av arrendeupplåtelser. För vissa av
arrendeupplåtelserna saknas antagna avgifter vilket har resulterat i upplåtelser med
varierande avgifter. Idag saknar antagna avgifter för jordbruksarrende, arrende för
mast och teknikbod samt arrende för vindkraft. Det finns fler typer av arrenden som
saknar antagna avgifter. Därför kommer arbetet med att ta fram fler förslag till
arrendeavgifter att fortsätta.
Syftet med de föreslagna arrendeavgifterna är att underlätta handläggning för
upplåtelse av arrenden samt att få en jämnare och mer likställd prissättning på
arrendeupplåtelserna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-13
Arrendeavgifter, daterade 2017-09-10
Utskottet för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa avgift för upplåtelse Jordbruksarrende avseende åkermark och
betesmark, enligt Arrendeavgifter, daterad 2017-09-10, och
att fastställa avgift för upplåtelse av Arrende för mast och teknikbod, enligt
Arrendeavgifter, daterad 2017-09-10, och
att fastställa avgift för upplåtelse av Arrende för vindkraft, enligt Arrendeavgifter,
daterad 2017-09-10, samt
att fastställa att avgifterna ska uppräknas med konsumentprisindex (KPI) utifrån
förändringen av KPI för oktober månad varje år, enligt Arrendeavgifter, daterad
2017-09-10.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets för samhällsutveckling förslag.
___________
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Antagande av riktlinjer för medborgardialog
Dnr KS/2017:1650
Ett av kommunfullmäktiges riktade uppdrag för perioden 2015-2017 är att utveckla
dialogen medborgarna/invånare genom att skapa en modell för medborgardialog.
Som ett steg i att genomföra uppdraget, deltar kommunen 2016-2017 i Sveriges
kommuner och landstings nationella nätverk som heter Medborgardialog som en del i
styrprocessen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under många år arbetat
med att stödja kommuner som vill utveckla dialogen med invånarna. Syftet med
dialogen ska utgöra ett underlag i beslutsprocesser och i utvecklingen av tjänster.
Medborgardialog har införts i många kommuner för att bidra till en ökad delaktighet i
utvecklingen av kommunen. I de flesta fall har SKL varit med i införandet, ofta i
form av de olika nätverken.
I december 2016 hölls vår första introduktion i medborgardialog för förtroendevalda
och tjänstepersoner. Därefter skapades en politisk styrgrupp för införandet. En
introduktion till medborgardialog och information om processen med våra riktlinjer
lämnades på kommunfullmäktige den 6 april 2017. Arbetet har kommit så långt att
förslag till riktlinjer har tagits fram och när de är antagna, ska en handbok tas fram för
hur medborgardialog genomförs. Förslaget till riktlinjer daterat 2017-09-28 har
godkänts av styrgruppen.
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till riktlinjer för medborgardialog daterade 2017-09-28.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
___________
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Förslag till ny förvaltningsorganisation
Dnr KS/2017:1520
Årsskiftet 2010-11 införde Orust kommun en ny politisk- och
förvaltningsorganisation. Den politiska organisationen utvärderades av KFI år 2012.
Förvaltningsorganisationen hade däremot hittills inte utvärderats. Därför
genomfördes en utvärdering under 2016-17, såväl med interna resurser som med en
extern konsult från Public Partner.
Mål med utvärderingen var att ge underlag och förslag till förbättringar som kan öka
styrbarhet, effektivitet och kvalitet inom förvaltningen. Syftet med utvärderingen var
att synliggöra behov och förväntningar i förvaltningsorganisationen för att
förvaltningens ledning ska kunna ta ställning till eventuellt behov av strategiskt
planerade förändringar i organisation, processer och metoder.
Utvärderingen avgränsades till den centrala förvaltningsorganisationen, som är
lokaliserad i kommunhuset, och innehåller förvaltningsorganisationen och dess
koppling till ärendehantering och den politiska organisationen.
Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2017-10-19 § 172 att anta yttrande daterat
2017-10-19 över förslaget till ny förvaltningsorganisation.
________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ändra namn på kommunstyrelsens förvaltningsområden till ”sektorer”, samt
att sektorerna skall vara: Ledning och verksamhetsstöd, Lärande, Omsorg,
Samhällsutveckling samt, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, Miljö
och Bygg.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att införliva miljö- och byggnadsförvaltningen med kommunstyrelsens förvaltning.
___________
Kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
___________
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Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen
Dnr 2017:1652
Sirko Witte (S) avsäger sig i skrivelse 2017-09-25, uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen
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Fyllnadsval av ersättare i Stiftelsen Orustbostäder
Dnr 2017:1652
Sirko Witte (S) avsäger sig, i skrivelse 2017-09-25 sitt uppdrag som ersättare i
Stiftelsen Orustbostäder.
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Fyllnadsval av ersättare i Stiftelsen Orustbostäder
Dnr 2017:1773
Jan Sedström (L) avsäger sig, i skrivelse daterad 2017-10-14 sitt uppdrag som
ersättare i Stiftelsen Orustbostäder.
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Motion om att införa anställningsstopp
Dnr KS/2017:904
Michael Relfsson (FO) föreslår i motion daterad 2017-04-20 kommunfullmäktige
besluta att Orust kommun tillsvidare inför anställningsstopp genom att nya tjänster
och tillsättningar av vakanser prövas av kommunstyrelsen med undantag för
pedagogisk personal och omsorgens personal samt att samtliga konsultkostnader
anmäls löpande till kommunstyrelsen.
________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att inte införa anställningsstopp genom att nya tjänster och tillsättningar av vakanser
prövas av kommunstyrelsen, och
att inte löpande anmäla konsultkostnader till kommunstyrelsen, samt
att därmed avslå motionen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att inte införa anställningsstopp genom att nya tjänster och tillsättningar av vakanser
prövas av kommunstyrelsen, och
att fortsatt årligen anmäla konsultkostnader till kommunstyrelsen, samt
att därmed avslå motionen.
__________
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Motion om matställen för äldre som mötesplatser
Dnr KS/2016:1779
Mats Överfjord och Lisbeth Arff föreslår i motion, daterad 2016-10-10, att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att, som komplement till bland
annat hemleverans av matlådor, göra kommunens olika matställen till sociala nav för
äldre med gäst, för bättre livskvalité och uppskjuten demens.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-28.
Motion daterad 2016-10-10.
________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att förslaget kräver tillkommande resurser inte för närvarande
införa de föreslagna mötesplatserna, samt
att därmed anse motionen besvarad.
__________
Veronica Almroth (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till
motionen uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att erbjuda matställen
för pensionärer på fler platser.
Kommunstyrelsen bifaller Veronica Almroths (L) förslag.
__________
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Medborgarförslag om uppföljning av interkommunal
samverkan
Dnr KS/2016:1230
Förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige skall få en årlig redovisning vilka
kommunala samverkanspartner Orust kommun har och inom vilka
verksamhetsområden detta sker samt att en redovisning vilken ekonomisk besparing
man har gjort i förhållande till att bedriva verksamheten i egen regi också redovisas.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-08-31 § 94 att överlämna förslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
___________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att redovisning av
interkommunala samarbeten sker och att dess kostnader normalt framgår i respektive
redovisning.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
___________
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Medborgarförslag om uppdrag för att verka för samarbete
med Orust sparbank för ökat bostadsbyggande
Dnr KS/2017:1099
Flera kommuninvånare föreslår i medborgarförslag daterad 2017-05-31
kommunfullmäktige besluta att kommunen ger sina representanter i Orust Sparbanks
Huvudmannafunktion i uppdrag att verka för att Orust Sparbank använder en del av
sina vinstmedel för att öka bostadsbyggande på Orust.
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2017-09-25 anse medborgarförslaget
besvarat.
________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
__________
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Medborgarförslag om intervjuprojekt för flyktingar
Dnr KS/2017:1093
Erni Friholt föreslår i medborgarförslag daterad 2017-06-01 kommunfullmäktige
besluta att intervjustudier med flyktingar ska ske för att analysera och förstå dagens
processer och problem. Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-08 § 79 att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterad 2017-06-01
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-29
__________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att inte bifalla medborgarförslaget med hänvisning till dels många projekt pågår och
dels att resurser för mottagning av flyktingar och integrationsverksamhet måste
prioriteras av kommunen i dagens läge och då kan inte ett rent forskningsprojekt av
den föreslagna typen prioriteras, vilket i princip inte är en kommunal angelägenhet.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
___________
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Interpellation för att höja kunskapsnivån för elever i Orust
skolor
Dnr 2017:1784
Veronica Almroth, (L) har lämnat in en interpellation till ordförande i utskottet för
lärande. Den handlar om att höja kunskapsnivån för elever i Orust skolor
Frågorna lyder: ”Vad gör de styrande partierna i Orust för att förbättra elevernas
kunskaper och ökade meritvärden i kommunen?
Vad gör de styrande partierna i Orust för att öka andelen elever som klarqr
gymnasiet på 3år?
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Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 2017:1779
Arne Johansson (C), begär i skrivelse daterad 2017-10-25 att bli entledigad från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
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Anmälan av inkomna skrivelser
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige- Länsstyrelsen
Dnr 2017:1652
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige- Länsstyrelsen
Dnr 2017:1491
Avsägelse uppdrag som ledamot i Valnämnden – Arne Johansson
Dnr 2017:1779
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