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Övriga deltagare:
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef
Elisabeth Martinsson, sekreterare
Lars Amlin, upphandlingschef, § 234-235
Lars Lindgren, chef affärsdrivande verksamheter, § 234-237
Karin Jern, planarkitekt, § 238
Sven Olsson, ej tjg ersättare
Leif Apelgren, ej tjg ersättare
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2013:1939
§ 234
Antagande av entreprenörer i upphandling avseende överföringsledning
mellan Henån-Slussen
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-11-06 § 224 att behandla ärendet vid
extra utskottsmöte 2013-11-22.
__________
Upphandlingschef Lars Amlin föredrar ärendet.
Aktuell upphandling har annonserats i digital miljö och intresset har visat sig vara
stort eftersom minst 50 stycken företag har hämtat ut underlagen.
Inom den föreskrivna tiden inkom anbud från 6 stycken företag och dessa anbud har
öppnats vid en protokollförd anbudsöppning. Därefter har utvärderingsarbete
genomförts.
Följande företag har inkommit med anbud:
•
•
•
•
•
•

SEFA Byggnads AB
Grimsrud Entreprenad AB
Ottestala Schakt AB
Markbygg Anläggningar AB
NCC Construction Sverige AB
Skanska Sverige AB

Projektet har tidigare erhållit investeringsmedel i storleken 3 + 27 miljoner kronor.
Nu när upphandlingarna av själva materialet och va-materialet är avslutade visar det
sig att den tidigare beviljade investeringsramen inte räcker till, utan för att projektet
skall kunna genomföras fullt ut behövs ytterligare 5 miljoner kronor i
investeringsram.
Om optoslag för fibrer skulle beaktas hela sträckan mellan Henån och Slussen
behövs ytterligare drygt 500 tkr, men detta är i så fall en tillkommande kostnad som
inte skall belasta va-kollektivet.
Utvärderingen visar att anbudsgivaren Ottestala Schakt AB är den anbudsgivare som
har den lägsta totalt utvärderade summa och bör därför antas.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Ottestala Schakt AB som leverantör i denna upphandling, samt
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att uppdra till utskottet för samhällsutveckling att teckna avtal med antagen
leverantör under förutsättning att erforderliga medel beviljas av kommunfullmäktige.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja 5 miljoner i utökad investeringsram för överföringsledning Henån-Slussen.
Paragrafen är omedelbart justerad.
_________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2013:1939
§ 235
Antagande av leverantör i ramavtalsupphandling avseende va-material, en del
i upphandling avseende överföringsledning mellan Henån-Slussen
Upphandlingen har till syfte att dels kunna säkerställa produkter för aktuellt projekt,
men likväl för att kunna tillgodose kommande projekt med material samt vaavdelningens löpande behov under avtalsperioden, därav ramavtalsupphandling med
en avtalsperiod på maximalt 4 år.
Aktuell upphandling har annonserats i digital miljö och intresset har visat sig vara
stort eftersom minst 22 stycken företag har hämtat ut underlagen.
Inom den föreskrivna tiden inkom anbud från 5 stycken företag och dessa anbud har
öppnats vid en protokollförd anbudsöppning. Därefter har utvärderingsarbete
genomförts.
Följande företag har inkommit med anbud:
•
•
•
•
•

AO Sverige AB
Dahl Sverige AB
Ahlsell Sverige AB
Onninen AB
Trevco AB

Utvärderingen visar att anbudsgivaren Trevco AB är den anbudsgivare som har den
lägsta totalt utvärderade summan och bör därför antas.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Trevco AB som leverantör i denna upphandling, samt
att uppdra till utskottet för samhällsutveckling att teckna avtal med antagen
leverantör.
Paragrafen är omedelbart justerad.
_________
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KS/2013:54
§ 236
Informationsfrågor - utskottet för samhällsutveckling
Under sammanträdet informerades om:
•

Åtgärder vid Henåns skola.

Utskottet för samhällsutveckling tackar för informationen.
__________
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2013:2031
§ 237
Antagande av renhållningstaxa
Kommunen har under sommar/höst genomfört en ny upphandling avseende
insamling av hushållsavfall. Den nya entreprenaden träder i kraft 2014-02-01. Med
anledning av det har förslag på en höjning av renhållningstaxan räknats fram av
förvaltningsområde samhällsutveckling.
Det nya avtalet innebär en kostnadsökning motsvarande ca 8 % jämfört med nu
gällande avtal. För att möta den kostnadsökningen föreslås en höjning av de olika
tarifferna i renhållningstaxan med 8 %. De nya avgifterna redovisas i bilaga daterad
2013-11-20.
Till grund för regleringen av renhållningstaxan läggs en sammanvägning av Statistiska
centralbyråns index, A12:1MD (81 %) och PPI (19 %) med oktober 2013 som
basmånad. Av indexförändring förorsakad reglering av ersättningen träder i kraft 3
månader efter avstämningsperiodens slut.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslut från 2001-02-22 § 6, gällande indexjustering av renhållningstaxan,
och
att från och med 2014-01-01 anta Renhållningstaxa Orust kommun 2014, daterad
2013-11-22, samt
att renhållningstaxan därefter årligen justeras med en sammanvägning av Statistiska
centralbyråns index A12:1MD (81 %) och PPI (19 %) med oktober 2013 som
basmånad. Av indexförändring förorsakad reglering träder i kraft 1 januari vart år.
__________
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Exp: Förvaltningskontoret
KS/2013:1224
§ 238
Förfrågan om fastighetsköp i Svanesund
Ett brev har inkommit till kommunen från ägaren av fastigheten Svanesund 7:64,
daterat 2013-10-28, angående försäljning av fastigheten. Fastighetsägaren föreslår att
representanter från Orust kommun och ägaren träffas snarast för att påbörja en
förhandling.
Fastigheten finns utpekad i kommunens översiktsplan från 2009 som lämplig för
utbyggnad av bostäder.
Området anses väl lämpat för utbyggnad av bostäder. Området har ett centralt läge i
Svanesund och kan med fördel ingå i ett planprogram tillsammans med
centrumområdet för att få till en så god helhet som möjligt.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att ge förvaltningskontoret i uppdrag att inleda en förhandling kring förvärv av
fastigheten Svanesund 7:64 med löpande avstämning mot presidiet.
_________
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Exp: Förvaltningsområde samhällsutveckling
Förvaltningsområde lärande
KS/2013:1989
§ 239
Hastighetsutredning Svanesund
Orust kommun har, tillsammans med Trafikverket, anlitat Sweco för att genomföra
en hastighetsplan ”Rätt fart i staden”, på huvudvägarna i Svanesund, Henån, Ellös
samt genomfartsvägen i Edshultshall. Kommunen har valt att påskynda processen
med Svanesundsområdet då trafiksäkerheten där bedömts som särskilt angelägen.
Hastighetsplanen ska utgöra underlag för kommunens arbete på kort och lång sikt.
För t ex Svanesundsområdet finns ett programförslag framarbetat som nu är under
samrådsförfarande. Programmet innebär på några års sikt förändringar bl.a. av gång,
cykel och vägbanor i Svanesund.
Planen från Sweco innefattar olika alternativ för Svanesund, bl.a.
trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställen/korsningar, hastighetssänkande
respektive hastighetshöjande förslag på vissa sträckor. Kommunen är beslutande
myndighet av hastighetsgränser på alla vägar inom tätbebyggt område, dock med
skyldighet att samråda med Trafikverket och polisväsendet.
Förvaltningskontoret vill påbörja ett samråd om åtgärdsförslag och
kostnadsfördelning innehållande specifika punktinsatser på kort sikt. I det längre
perspektivet bör hela trafiksituationen ses över i samband med nya framarbetade
detaljplaner.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att uppdra åt förvaltningen att inleda samråd med Trafikverket och polisväsendet om
trafiksäkerhetshöjande insatser, samt
att senast januari månad återkomma till utskottet för samhällsutveckling med
åtgärdsförslag och kostnadsöversikt.
_________
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KS/2013:1929
§ 240
Mål och uppdragsdokument - processdiskussion
Förvaltningsområdeschef Lena Tegenfeldt går igenom Mål- och uppdragsdokument
för samhällsutveckling.
Utskottet för samhällsutveckling tackar för genomgången.
_________

