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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.

Plats och tid

Sammanträdesrum Högholmen, Henån. 2017-11-07 08:15

Beslutande

Ledamöter
Kerstin Gadde (S), ordförande
Lars Larsson (C)
Kristina Svensson (MP)
Hans Pettersson (M)
Veronica Almroth (L)

Övriga

Jan Eriksson, kommunchef
Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Medborgarservice, Henån
Måndag 13 november kl. 16:00

Ersättare
Bertil Olsson (S)
Maria Sörkvist (C)
Alexander Hutter (S)
Anders Arnell (M)
Ulf Sjölinder (L)
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Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Ekonomisk rapport förvaltningsområde omsorg

Lisbeth Tilly
08:20-08:50

2.

Information om behov av
investeringsmedel och ansökan till
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap för projektet - Utrustning
till konferens- och krisledningsrum i
kommunhuset

Susanne Ekblad
08:50-09:05

3.

Information från besök av
Kommuninvest i september
angående deras analys och
riskbedömning av Orust kommun

Susanne Ekblad
09:05-09:20

4.

Uppdragsdokument 2018-2020 och
detaljbudget 2018 för staben

5.

Kompensation till nämnder och
KS/2016:2021
förvaltningsområden 2018 för
löneökningar samt övriga justeringar

Per Einarsson
10:05-10:20

6.

Information om prognosrapport
oktober 2017

Susanne Ekblad
10:20-10:35

7.

Försäljning av Tvet 3:8 och
återförhyrning av förskolelokaler

KS/2014:1556

Lena Tegenfeldt,
Ronnie Nilsson
10:35-11:05
s.8-25

8.

Utveckling av markområde för
hamnändamål, Tuvesvik

KS/2016:133

Rickard Karlson,
Markus Ekstorm
11:05-11:20
s.26

9.

Beslut om upphandling om
försäkringar från 2018 samt
delegering av beslut om antagande
av anbud avseende försäkringar från
2018

KS/2017:1772

s.27-64

KS/2016:2021

Susanne Ekblad
09:20-09:35
s.1-7
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Ärende

Dnr

Föredragande

10.

Motion om sänkning av
kommunalskatten

KS/2017:1608

s.65

11.

Motion om turordning för
besvarande av motioner

KS/2017:173

s.66

12.

Godkännande av utökad
investeringsram för åtgärder för
skredrisksäkring av Henån etapp 1
samt igångsättningsbesked för
projektering av etapp 2

KS/2015:399

13.

Kommunchefens information

14.

Utskottens information

15.

Ordförandens information

ORUST KOMMUN

Kerstin Gadde
Ordförande
Shkelqim Istrefi
Sekreterare
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Ekonomisk rapport - förvaltningsområde omsorg
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Information om behov av investeringsmedel och ansökan till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap för projektet - Utrustning till konferens- och
krisledningsrum i kommunhuset

2017-11-01
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Information från besök av Kommuninvest i september angående deras analys
och riskbedömning av Orust kommun

2017-11-01
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Uppdragsdokument 2018-2020 och detaljbudget 2018 för staben
Dnr KS/2016:2021
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta
om ett uppdragsdokument och detaljbudget för kommande år. I dokumentet anges
bland annat hur verksamheten ska arbeta med att nå kommunfullmäktiges mål och
uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras mellan
verksamheterna.
___________
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Tjänsteskrivelse
Uppdragsdokument 2018-2020 och detaljbudget 2018 för
kommunstyrelseförvaltningens stab
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna uppdragsdokument för 2018-2020 och detaljbudget 2018 för
kommunstyrelseförvaltningens stab
Ärendebeskrivning
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta
om ett uppdragsdokument och detaljbudget för kommande år. I dokumentet anges
bland annat hur verksamheten ska arbeta med att nå kommunfullmäktiges mål och
uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras mellan
verksamheterna.
Beslutet lämnas till
 Ekonomienheten

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Jan Eriksson

Susanne Ekblad

Kommunchef

Ekonomichef

2017-11-01
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Kompensation till nämnder och förvaltningsområden 2018 för löneökningar
samt övriga justeringar
Dnr KS/2016:2021
I samband med att kommunfullmäktige antog budgeten för 2018, den 24 augusti
2017 § 89, fastställdes de ekonomiska ramarna i 2017 års pris exklusive
löneökningar 2017. Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att inom
ramen för avsatta medel i ofördelad budget (pris- och lönereserven), besluta om
kompensation till nämnder och förvaltningsområde för pris och löneökningar samt
mindre justeringar för 2018.
Verksamheternas nettobudget regleras avseende lönekompensation för 2017 och
priskompensation för 2018. Justeringar av hyror, kost och städ har gjorts.
Samhällsutveckling har kompenserats för outhyrda lokaler och budgeten har
tilldelats för projektet program för havsplanering. Ramjustering för en tillfällig
omfördelning från Samhällsutveckling till Fjärrvärme har gjorts på grund av att
vidtagna åtgärder ger effekt först kvartal två 2018. Porto och telefonikostnader har
omfördelats mellan förvaltningarna.
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Tjänsteskrivelse
Kompensation till nämnder och förvaltningsområden 2018 för löneökningar
samt övriga justeringar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna föreslagen justering på 25 989 tkr av nettobudget avseende Lönoch priskompensation. Finansiering av justeringen sker från potten
ofördelad budget (pris- och lönereserven).
2. Godkänna föreslagen justering om 3 962 tkr avseende hyror, städ och kost.
Finansiering av justeringen sker från potten ofördelad budget.
3. Tilldela Samhällsutveckling kompensation för outhyrda lokaler om 1295
tkr, finansiering sker från potten ofördelad budget.
4. Tilldela Samhällsutveckling 40 tkr för Program för havsplanering från
ofördelad budget.
5. Omfördela budget från samhällsutveckling till fjärrvärme om 335 tkr.
6. Omfördela budget internt mellan förvaltningarna avseende justeringar av
porto- och telefonikostnader.
Ärendebeskrivning
I samband med att kommunfullmäktige antog budgeten för 2018, den 24 augusti
2017 §89, fastställdes de ekonomiska ramarna i 2017 års pris exklusive
löneökningar 2017. Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att inom
ramen för avsatta medel i ofördelad budget (pris- och lönereserven), besluta om
kompensation till nämnder och förvaltningsområde för pris och löneökningar samt
mindre justeringar för 2018.
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Verksamheternas nettobudget regleras avseende lönekompensation för 2017 och
priskompensation för 2018. Justeringar av hyror, kost och städ har gjorts.
Samhällsutveckling har kompenserats för outhyrda lokaler och budgeten har
tilldelats för projektet program för havsplanering. Ramjustering för en tillfällig
omfördelning från Samhällsutveckling till Fjärrvärme har gjorts på grund av att
vidtagna åtgärder ger effekt först kvartal två 2018. Porto och telefonikostnader har
omfördelats mellan förvaltningarna.

Budget 2018
tkr

Politisk Revision Överförverksammyndarhet
nämnd

Utgångsläget tagen budget 2018 i KF aug 2017
Regleringar
Lön- 2017 och priskompensation 2018
Kost och städ samt lokalhyror förändring 2017 - 2018
Kompensation outhyrda lokaler
Program för havsplanering
Tillfälling omfördelning av budget
Portojustering
Telefonijustering
Ny budgetram 2018

8 221

952

94

5

-29
8 286

-2
955

Stab Lärande

Omsorg Samhälls- Miljö- & Fjärr- Ofördelad KS till förutveck- byggn- värme
budget fogande
ling nämnd

2 577 56 292 366 162 338 921

2 577

1 609
472

10 212
813

11 699
2 835

-244
878
59 007

32
-309
376 910

72
-365
353 162

Beslutet lämnas till
 Ekonomienheten
 Förvaltningsområden
 Kommunchefens ledningsgrupp

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Susanne Ekblad

Per Einarsson

Ekonomichef

Controller

50 398

8 109

1 941
-310
1 295
40
-335
66
-131
52 964

429
152

0

335
74
-42
8 722

335

48 181

2 000

-25 989
-3 962
-1 295
-40
0
0
0
16 895

2 000
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Information om prognosrapport oktober 2017
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Försäljning av Tvet 3:8 och återförhyrning av förskolelokaler
Dnr KS/2014:1556
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-22, § 27 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att förbereda försäljning av Tvets skola.
Våren 2017 lades Tvets skola ut till försäljning genom Glimsteds Advokatbyrå.
Syftet var att försälja fastigheten med ett villkor om återförhyrning av vissa
lokaler för att bedriva kommunal förskola. Ett anbud inkom. Detta var i paritet
med extern värdering om 4,5 mkr för fastigheten och därmed ett godkänt anbud.
Direkt efter sommaren påbörjades arbetet med avtals- och övertagandevillkor med
anbudsgivaren. I processen har förvaltningsområde Lärande deltagit tillsammans
med Fastighetsenheten. Upphandlad ramavtalsleverantör Glimstedt har bistått med
juridisk konsultation.
Framtaget köpekontrakt är baserat på bedömda behov från Förvaltningsområde
Lärande, innebärande yta motsvarande tre avdelningar, kök och matsal. Dessa är
grundade på volymen barn samt de renoveringsbehov som föreligger i Fastigheten
utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Köpeskilling är 4,5 mkr och en hyresnivå för
kommunen om 1,5 mkr/år under en 10-årsperiod.
___________
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Tjänsteskrivelse
Försäljning av Tvet 3:8 och återförhyrning av förskolelokaler
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna försäljning av fastigheten Tvet 3:8 enligt köpekontrakt, daterat 201710-26, för 4,5 mkr.
Godkänna hyresavtal, daterat 2017-10-25, för delar av Tvet 3:8 med ändamål
förskoleverksamhet till en årlig kostnad för kommunen om 1,5 mkr under en
hyreslängd om 10 år.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-22, §27
-att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att förbereda försäljning av Tvets
skola.
Våren 2017 lades Tvets skola ut till försäljning genom Glimsteds Advokatbyrå.
Syftet var att försälja fastigheten med ett villkor om återförhyrning av vissa
lokaler för att bedriva kommunal förskola. Ett anbud inkom. Detta var i paritet
med extern värdering om 4,5 mkr för fastigheten och därmed ett godkänt anbud.
Direkt efter sommaren påbörjades arbetet med avtals- och övertagandevillkor med
anbudsgivaren. I processen har förvaltningsområde Lärande deltagit tillsammans
med Fastighetsenheten. Upphandlad ramavtalsleverantör Glimstedt har bistått med
juridisk konsultation.
Framtaget köpekontrakt är baserat på bedömda behov från Förvaltningsområde
Lärande, innebärande yta motsvarande tre avdelningar, kök och matsal. Dessa är
grundade på volymen barn samt de renoveringsbehov som föreligger i Fastigheten
utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Köpeskilling är 4,5 mkr och en hyresnivå för
kommunen om 1,5 mkr/år under en 10-årsperiod.
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Utredning
Bakgrund
Våren 2017 lades Tvets skola ut till försäljning genom Glimstedt Advokatbyrå.
Fastigheten, i nuvarande skick, är värderad till ca 4,5 mkr och innefattar förutom
lokaler för nuvarande förskoleverksamhet även ett par bostadshus, en idrottshall
och ytterligare en verksamhetslokal (tidigare förskola), se karta i bilaga.
Ett anbud inkom. Detta var i paritet med marknadsvärdering om 4,5 mkr för
fastigheten och därmed bedömt som ett godtagbart anbud. Anbudsgivare var Tvet
fastighetsbolag AB org.nr. 559110-9722. Direkt efter sommaren påbörjades
arbetet med avtals- och övertagandevillkor med anbudsgivaren. I processen har
förvaltningsområde Lärande deltagit tillsammans Fastighetsenheten. Upphandlad
ramavtalsleverantör Advokatfirman Glimstedt har bistått med juridisk
konsultation.
Bedömning
Förvaltningsområde Lärande har gjort följande behovsbedömning:
Enligt Skollagen ska ”Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära
barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares
önskemål.”
Det innebär att det behöver finnas ett antal förskolor som är geografiskt väl
spridda över hela Orust kommun. På västra Orust finns det förskolor sedan lång
tid tillbaka i Ellös och i Tvet. Tvets förskola är väl lokaliserad eftersom den ligger
längs en väg som många använder från sin bostad mot sitt arbete söderut.
Dessutom kan Tvet vara ett alternativ om det skulle vara brist på platser i Varekil
då avstånden inte är så stora. Därför bedöms att det finns ett långsiktigt behov av
förskola i Tvet.
Förskolan i Tvet har under lång tid haft tre avdelningar. Under nästkommande
läsår har hela kommunen ett lägre tryck på sina förskolor och för Tvets del innebär
det att kanske endast två avdelningar kommer att vara belagda. Frågan om Tvets
framtid har diskuterats under flera år och bedömningen har hela tiden varit att tre
avdelningar är det som bör finnas även om barntalet kan variera över tid.
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Förvaltningsområde Samhällsutveckling har, utifrån Lärandes behovsbedömning
om tre avdelningar, tillsammans med anbudsgivaren framarbetat ett köpekontrakt
baserat på en köpeskilling om 4,5 mkr och ett hyreskontrakt om 1,5 mkr/år under
en 10-årsperiod. Kommunen förhyr tre avdelningar i gamla skolbyggnaden samt
kök och matsal. Avtalet innefattar att köparen ska åtgärda en rad punkter inom
given tidsram på Fastigheten för att uppfylla en godtagbar arbetsmiljö.
Överlåtelsetidpunkt är 28 december 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-27
Kartbilaga Tvet 3:8, 2017-01-26
Köpekontrakt, 2017-10-26
Hyresavtal, 2017-10-25
Beslutet lämnas till
 Tvet fastighetsbolag AB org.nr. 559110-9722
 Fastighetsenheten
 Förvaltningsområde Lärande

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Jan Eriksson

Lena Tegenfeldt

Kommunchef

Förvaltningsområdeschef

2017-11-01
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Utveckling av markområde för hamnändamål, Tuvesvik
Dnr KS/2016:133
I detaljplan för del av Lavön/Tuvesvik, utökad färjeterminal finns idag ett
markområde i direkt anslutning till färjeterminalen som är utlagd som
hamnändamål ”V”. Markområdet är idag obebyggt. Tuvesvik är en knutpunkt och
intresset för mark för verksamhet har därför varit stort från flera intressenter. Det
aktuella markområdet är strategiskt beläget och kommunen bör därför inte
överlåta det. Förvaltningen föreslår därför att mark för verksamhetsbodar upplåts
genom arrende. Kommun kommer därigenom att fortsatt besitta ägandet av
marken och näringsidkare ges möjlighet att få arrendera den yta byggnaden
upptar.
___________
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Tjänsteskrivelse
Utveckling av markområde för hamnändamål, Tuvesvik
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Markområdet vid färjeterminalen ska upplåtas med arrenden till
företag/näringsliv för byggnation av verksamhetsbodar
Ärendebeskrivning
I detaljplan för del av Lavön/Tuvesvik, utökad färjeterminal finns idag ett
markområde i direkt anslutning till färjeterminalen som är utlagd som
hamnändamål ”V”. Markområdet är idag obebyggt. Tuvesvik är en knutpunkt och
intresset för mark för verksamhet har därför varit stort från flera intressenter. Det
aktuella markområdet är strategiskt beläget och kommunen bör därför inte
överlåta det. Förvaltningen föreslår därför att mark för verksamhetsbodar upplåts
genom arrende. Kommun kommer därigenom att fortsatt besitta ägandet av
marken och näringsidkare ges möjlighet att få arrendera den yta byggnaden
upptar.
Utredning
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2006-06-29 detaljplan för del av Lavön/Tuvesvik,
utökad färjeterminal. I detaljplanen finns ett markområde i direkt anslutning till
färjeterminalen som är utlagd som hamnändamål ”V” med en tillåten högsta
byggnadshöjd på 4,5 meter.
I KSAU § 16 (KS/2016:133) beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra
förvaltningen att fortsätta utredningsarbetet för utveckling av Tuvesvik. I
tjänsteskrivelse Förslag till översyn och inriktningsbeslut för fortsatt utveckling av
Tuvesvik, 2016-02-08, reviderad efter behandling i arbetsutskottet föreslogs tre
olika varianter på upplägg för det aktuella markområdet utlagt som hamnändamål.
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De föreslagna varianterna var:
1. Att kommunen i egen regi bygger ut förråd/magasin och sedan hyr ut
bodarna.
2. Att kommunen styckar av det aktuella markområdet och säljer byggrätten
via markanvisning.
3. Att kommunen arrenderar ut lämplig markyta till företag som har intresse
av att bygga och ha ett eget magasin/sjöbod.
Det inriktningsbeslut som togs var att förvaltningen skulle fokusera arbetet på en
översyn av byggrättens ändamål samt möjligheten att genomföra en
markanvisning.
Nuläge
Den aktuella markytan är idag fortsatt obebyggd. Sedan inriktningsbeslutet togs i
KSAU har betydelsen av platsens strategiska läge och funktion blivit allt tydligare.
Det är således av stort allmänintresse att marken inte ägs av en enskild aktör. En
markanvisning, dvs i förlängningen en försäljning av marken till en privat aktör,
riskerar att leda till en inriktning som inte säkerställer de funktioner som
allmänheten förväntar sig skall finnas vid en knutpunkt i anslutning till havet. Av
denna anledning bör Orust kommun fortsatt äga marken för att kunna säkerställa
hur marken kommer att användas och bebyggas.
En översyn behöver göras för att klargöra vad för typ av verksamheter som ryms
inom den aktuella byggrätten hamnändamål. Utbyggnad av byggrätten för
ändamål som förråd eller magasin är möjlig, men huruvida byggrätten möjliggör
mindre verksamheter, som till exempel en turistinformation eller glasskiosk får
utredas vidare.
Käringötrafiken har i skrivelser daterade 2017-05-18 och 2017-09-14 utryckt att
etablering av byggnation på platsen kommer att påverka och störa deras
godshantering i anslutning till färjeterminalen. I första hand önskar
Käringötrafiken få garantier om att etablering av bodar inte kommer att bli av på
den aktuella platsen. Om sådana garantier inte kan ges anhåller de om att i ett
tidigt skede få vara med och föra en dialog med kommunen gällande utformningen
av ytorna för bodarna/magasinen.
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Bedömning
Förvaltningen föreslår att det aktuella markområdet upplåts med arrende för
verksamhetsbodar. Intresset för mark bland näringsidkare har varit stort i
Tuvesvik. Med förbindelser till Gullholmen/Härmanö och Käringön är Tuvesvik
en knutpunkt och en strategisk plats. Det aktuella hamnområdet är optimalt för
förråd/magasin avsedda för verksamhetsutövare ute på öarna, men även för de
som har intresse att bedriva någon form av verksamhet i Tuvesvik.
Att Orust kommun ska uppföra bodar i egen regi för att sedan hyra ut finner
förvaltningen inte lämplig. Ur administrativ- och skötselsynpunkt är det
lämpligare att respektive verksamhetsutövare äger sin bod och därmed ansvarar
för underhållet av den.
I ett arrendeavtal kan kommunen styra hur bodarna får användas och byggas.
Väljer Orust kommun istället att sälja marken blir det svårare att i framtiden styra
hur bodarna och marken kommer att användas. Det är också ett allmänintresse att
Käringötrafikens verksamhet fungerar därför bör kommunen fortsatt äga marken
för att säkerställa att Käringötrafikens verksamhet inte påverkas negativt.
Förvaltningen avser att föra en dialog med Käringötrafiken i ett tidigt stadium för
att ta del av deras synpunkter gällande utformningen av bodarna.
Vidare finns det också ett intresse att centralt i Tuvesvik utveckla fler
verksamheter. Efter dialog med länsstyrelsen bedöms det möjligt att få fram
ytterligare ca 1,3 ha verksamhetsytor inom ett centralt område som idag ligger
innanför strandskydd. Förvaltningen avser att under 2018 inkomma med förslag
till detaljplaneändring för att kunna utveckla Tuvesvik till ett mer levande område
med fler åretruntbaserade verksamheter, där nu aktuellt markområde skulle kunna
ingå.
Beslutsunderlag
Kartbilaga, daterad 2017-10-12



Beslutet lämnas till
Plan, mark och exploatering

ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Lena Tegenfeldt

Rickard Karlsson

Förvaltningsområdeschef

Plan-, mark- och exploateringschef
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Beslut om upphandling om försäkringar från 2018 samt delegering av beslut
om antagande av anbud avseende försäkringar från 2018
Dnr KS/2017:1772
Orust kommuns avtal beträffande kommun-, motorfordon-, olycksfalls-, samt
tjänstereseförsäkring löper ut 2017-12-31.
Kommunstyrelsen ska enligt försäkringspolicyn besluta om alla
försäkringsupphandlingar.
Kommunen har avtal med försäkringsmäklare, Willis AB. Försäkringsmäklaren
har i uppdrag att utföra försäkringsupphandlingar.
_______
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Tjänsteskrivelse
Beslut om upphandling om försäkringar från 2018 samt delegering av beslut
om antagande av anbud avseende försäkringar från 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna upprättade kravspecifikationer som underlag till upphandling av
försäkringar från 2018.
Delegera beslutet att anta försäkringar för perioden 2018-01-01 -- 2022-12-31 till
ekonomichefen.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Orust kommuns avtal beträffande kommun-, motorfordon-, olycksfalls-, samt
tjänstereseförsäkring löper ut 2017-12-31.
Kommunstyrelsen ska enligt försäkringspolicyn besluta om alla
försäkringsupphandlingar.
Kommunen har avtal med försäkringsmäklare, Willis AB. Försäkringsmäklaren
har i uppdrag att utföra försäkringsupphandlingar.
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Nuläge
Kravspecifikationer har tagits fram med utgångspunkt från nuvarande
försäkringar, uppdaterade grunduppgifter från kommunen samt Willis mallar och
rekommendationer för att få så kostnadseffektivt och fördelaktigt skydd som
marknaden erbjuder. Avtalstiden är 2018-01-01 – 2020-12-31 med möjlighet till
årsvis förlängning, dock längst 2022-12-31.
Willis rekommenderar kommunen att utöver nuvarande försäkringar också ta med
följande försäkringstyper i förfrågningsunderlaget:



Hemförsäkring för ensamkommande, primär. Avser hemförsäkring för
ungdomar, upp till 18 år, som saknar hemförsäkring via vårdnadshavare.



Hemförsäkring för vårdtagare, subsidiär. Avser vårdtagare, boende i
kommunens serviceinrättningar som saknar egen hemförsäkring.



Skogsbrandsförsäkring för vandringsleder. Gäller framförallt för
annans mark vid brand som orsakas av de som använder leden. Självrisk 1
pbb.

Dessutom föreslår Willis att vi höjer självrisken för egendomsförsäkringen på
energiverken från dagens 1 pbb till 5 pbb. Det innebär att vi har samma
grundsjälvrisk på hela egendomsförsäkringen och att premien för energiverken
väntas sjunka.
Maskinskadeförsäkringen för motorfordon har i kravspecifikationen höjts på
rekommendation från Willis från dagens villkor på lägst 5 år och 10 000 mil till
istället lägst 8 år och 12 000 mil.
Eftersom tjänstereseförsäkringens premie är låg, för närvarande 9 507 kr, kommer
försäkringsmäklaren att separat direktupphandla den försäkringen.
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Bedömning
Willis har haft dialog med ekonomienheten kring rekommendationer och behov.
Ekonomienheten har i sin tur haft dialog med berörda verksamheter och inhämtat
synpunkter.
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner Willis
rekommendationer och underlag för upphandling.
Willis kommer att utvärdera inkomna anbud och lämna rekommendation till
kommunen.
Sista dag att inkomma med anbud är den 21 november. Tid för utvärdering samt
eventuellt överklagande behövs i december. På grund av den korta tiden fram till
att försäkringarna ska börja gälla den 1 januari 2018, hinner inte kommunstyrelsen
besluta om tilldelningsbeslut.
Av den anledningen föreslås att kommunstyrelsen delegerar beslutet att anta
anbud avseende försäkringar från 2018 till ekonomichefen.
Beslutet lämnas till
 Ekonomienheten

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Jan Eriksson

Susanne Ekblad

Kommunchef

Ekonomichef
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Motion om sänkning av kommunalskatten
Dnr KS/2017:1608
Anders Arnell, moderaterna förslår i motion daterad 2017-09-21
kommunfullmäktige besluta att kommunen ska sänka skatteuttaget för 2018 med
en krona.
___________
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Tjänsteskrivelse
Motion om sänkning av kommunalskatten
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Med hänvisning till att kommunfullmäktige redan beslutat om skattesatsen i
budgeten för 2018 (2017-08-24 §89), anse motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Anders Arnell, moderaterna förslår i motion daterad 2017-09-21
kommunfullmäktige besluta att kommunen ska sänka skatteuttaget för 2018 med
en krona.
Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag om oförändrad
skattesats för 2018 i samband med beslutet om budgeten för 2018-2020, 2017-0824 §89.
Nuläge
Kostnaderna utifrån de demografiska behoven ökar på Orust liksom i landet totalt.
Andelen yngre och äldre ökar snabbare än andelen personer i yrkesverksam ålder.
Finansieringen av behoven, det vill säga utvecklingen av skatteunderlaget ökar
inte i lika stor omfattning som behoven. Om inga åtgärder vidtas i verksamheten
uppstår ett gap mellan kostnader och intäkter.
I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för åren 2018-2020 hanteras
både utökning av budgetramarna på grund av demografiska behov samt minskning
av budgetramarna för att klara kravet på god ekonomisk hushållning. Budgeten
bygger på oförändrad skattesats under hela planperioden.
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Bedömning
Investeringsnivån i kommunen har under de senaste åren varit hög och den höga
nivån ser ut att kvarstå ytterligare ett par år. Behovet av skolor, äldreboenden och
infrastruktur med mera finns i hela landet. Med högt kostnadstryck och hög
investeringsnivå ökar kravet på finansiellt resultat. Tumregeln har varit minst 2 %
i resultatmål. Rekommendationen numera från SKL (Sveriges kommuner och
landsting) är att ha ett resultat på minst 3 % av skatter och bidrag. Vissa
kommuner måste troligen ha ännu högre. För att bibehålla den höga
investeringstakten utan att öka låneskulden skulle Orust behöva ha ett högre
resultat än 3 %. I budgeten uppgår resultatet till 3,8 % år 2018 och 2 % åren 20192020.
Mot bakgrund till de underlag och bedömningar som ligger till grund för budgeten
och att kommunfullmäktige nyligen beslutade om oförändrad skattesats för 2018
(2017-08-24 §89), rekommenderas inte en förändring av skattesatsen till 2018.
Beslutet lämnas till
 Ekonomienheten

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Jan Eriksson

Susanne Ekblad

Kommunchef

Ekonomichef
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Motion om turordning för besvarande av motioner
Dnr KS/2017:173
Fredrik Stengafvel, Sverigedemokraterna föreslår i motion 2017-01-25
kommunfullmäktige besluta att föreskriva att motioner till kommunfullmäktige
ska besvaras i tur och ordning efter inkommandedatum.
________
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Tjänsteskrivelse
Motion om turordning för besvarande av motioner
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Med hänvisning till de praktiska problem och icke önskade konsekvenser för
motionshanteringen i allmänhet, som en turordning skulle innebära, avslå
motionen.
Ärendebeskrivning
Fredrik Stengafvel, Sverigedemokraterna föreslår i motion 2017-01-25
kommunfullmäktige besluta att föreskriva att motioner till kommunfullmäktige
ska besvaras i tur och ordning efter inkommandedatum.
Bedömning
Motionärens förslag kan bottna i att det p g a omfattande arbetsbelastning på
många håll i förvaltningen – inte kan åstadkommas en snabbare handläggning av
inkomna motioner.
Förslaget att då turordna den politiska behandlingen av motioner, löser inte detta
och blir en missriktad åtgärd då de motioner som kan handläggas på ett snabbt och
mindre omfattande sätt eller som av handläggare kan prioriteras snabbare – skulle
få vänta i avvaktan på att äldre motioner bereds.
En önskvärd åtgärd istället är att politik och förvaltning enas om en högre
prioritering av beredningen av motioner. Numer har också det åstadkommits, att
när motioner går vidare för beredning, följer det uttryckliga direktiv med i de
interna remisserna d v s vad som ska besvaras för att underlätta framtagandet av
det underlag som behövs för besvara motionen.

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Börje Olsson
Kanslichef
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Godkännande av utökad investeringsram för åtgärder för skredrisksäkring
av Henån etapp 1 samt igångsättningsbesked för projektering av etapp 2
Dnr KS/2015:399
Kommunfullmäktige beslutade 2015-07-05 § 58 att godkänna igångsättning av
investeringsprojekt ”Åtgärder för skredrisksäkring av Henån etapp 1” med total
beslutad investeringsram om 1,5 miljoner kronor för 2015 samt att godkänna
investeringsprojekt ”Åtgärder för skredrisksäkring av Henån etapp 2” med
investeringsram om 4,3 mkr för 2016
Orust kommun beställde 2012 en fördjupad stabilitetsutredning vid Henån. I
utredningen framgick det att slänterna ner mot ån är för branta och för att minska
risken för skred behöver slänterna flackas ut. Projektering av åtgärderna för etapp
1 visar ökade kostnader och utökad investeringsram krävs för att genomföra etapp
1 och 2 av åtgärder för skredrisksäkring av Henån.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-23
_________
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Tjänsteskrivelse
Godkännande av utökad investeringsram för för åtgärder för
skredrisksäkring av Henån etapp 1 samt igångsättningsbesked för
projektering av etapp 2
Förslag till beslut
kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna utökad investeringsram om 3,9 miljoner kronor för 2018 till totalt 5,4
miljoner kronor för etapp 1,
Finansiering sker inom kommunfullmäktiges totala investeringsbudget för 2018
(KF 2017-08-24, §89), samt
samtliga tillkommande driftkostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras samhällsutveckling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
att godkänna igångsättning av projektering med 1,8 miljoner kronor för 2018 i
investeringsprojekt ”Åtgärder för skredrisksäkring av Henån etapp 2” med total
beslutad investeringsram om 4,3 miljoner kronor (KF 2015-07-05 § 58, och inom
beslutad investeringsbudget för 2018 KF 2017-08-24, §89), samt
att samtliga tillkommande driftkostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras förvaltningsområde samhällsutveckling.
Ärendebeskrivning
Orust kommun beställde 2012 en fördjupad stabilitetsutredning vid Henån. I
utredningen framgick det att slänterna ner mot ån är för branta och för att minska
risken för skred behöver slänterna flackas ut. Projektering av åtgärderna för etapp
1 visar ökade kostnader och utökad investeringsram krävs för att genomföra etapp
1 och 2 av åtgärder för skredrisksäkring av Henån.
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Utredning
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2015-07-05 § 58 att godkänna igångsättning av
investeringsprojekt ”Åtgärder för skredrisksäkring av Henån etapp 1” med total
beslutad investeringsram om 1,5 miljoner kronor för 2015 samt att godkänna
investeringsprojekt ”Åtgärder för skredrisksäkring av Henån etapp 2” med
investeringsram om 4,3 mkr för 2016.
Nuläge
Etapp 1 har blivit dyrare än beräknat då flera oförutsedda kostnader för olika
åtgärder (bl.a. förorenad mark, infrastruktur) har tillkommit. Den totala beräknade
kostnaden för etapp 1 är 5,4 miljoner kronor. Statsbidrag för förebyggande
åtgärder mot naturolyckor har beviljats av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), bidraget motsvarar
60 % av totalkostnaden dvs. 3,24 miljoner kronor. Kommunens kostnad blir
därmed 2,16 miljoner kronor.
Bedömning
För att kunna genomföra etapp 1 är det nödvändigt att utöka beslutad
investeringsram till 5,4 miljoner kronor (1,5 miljoner + 3,9 miljoner). Etapp 1
beräknas utföras under 2017/2018.
Med bakgrund av de ökade kostnaderna för etapp 1 bedöms totalkostnaden för
etapp 2 bli högre än beslutad investeringsram. Statsbidrag kommer att ansökas om
hos MSB. Projektering av Etapp 2 beräknas påbörjas i slutet av 2017 och slutföras
2018. Vid avslutad projektering och ansökt bidrag kommer totalkostnaden för
projekt etapp 2 att presenteras och nytt beslut om utökad investeringsram behövas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-23
Beslutet lämnas till
 Plan, mark och exploatering
 Ekonomi
 Utskottet för samhällsutveckling

ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Lena Tegenfeldt

Rickard Karlsson

Förvaltningsområdeschef

Plan-, mark- och exploateringschef

33

2017-11-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunchefens information
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Utskottens information
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Ordförandens information
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