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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad
inkallar ersättare att tjänstgöra.

Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, Henån 2016-02-11 18:00

Övriga

Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Marie-Louise Bergener, sekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Medborgarservice måndagen den 15
februari, 2016 kl 17.00

Ärende

Dnr

1.

Interpellationer och frågor

KS/2016:146

2.

Medborgarförslag om fria bussresor till äldre
invånare i Orust kommun

KS/2016:34

3.

Revisionen informerar

KS/2016:147

4.

Ändring i finanspolicy

KS/2015:2036

5.

Antagande av va-strategi Orust kommun

KS/2012:1404

6.

Antagande av slamsugningstaxa 2016

KS/2015:1620

Föredragande

2016-02-01
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Ärende

Dnr

7.

Antagande av ny renhållningstaxa och
destruktionsavgifter 2016

KS/2015:1615

8.

Ändring av miljö- och byggnadsnämndens
KS/2015:2156
reglemente genom anpassning till tillsyn enligt
tobakslagen för rökfria miljöer.

9.

Fyllnadsval av ersättare i Framtidsgruppen för
tiden fram till 2018-12-31

KS/2016:184

10.

Framställan till Länsstyrelsen om ny
sammanräkning för att utse ny ledamot i

KS/2016:189

kommunfullmäktige
11.

Fyllnadsval av ledamot i Framtidsgruppen för
tiden fram till 2018-12-31

KS/2016:189

12.

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen för KS/2016:189
tiden fram till 2018-12-31

13.

Fyllnadsval av ersättare i
Valberedningsnämnden för tiden fram till
2018-12-31

KS/2016:189

14.

Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen
för tiden fram till 2018-12-31

KS/2016:190

15.

Anmälan av inkomna skrivelser

ORUST KOMMUN

Bengt Torstensson

Marie-Louise Bergener

Ordförande

Sekreterare

Föredragande

2016-02-01
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Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
KF §

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ledamot
Kerstin Gadde (S)
Bertil Olsson (S)
Sirko Witte (S)
Alexander Hutter (S)
Anne-Marie Petersson (S)
Bo Nordberg (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Bengt Torstensson (S)
Eva Skoglund (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Jörgen Nielsen (S)
Ulla Buhr (S)
Johan Eriksson (S)
Inger Heimburger (S)
Reine Johansson (S)

11
12
13
14
15
16
17

Orvar Martinsson (M)
Anders Hygrell (M)
Anders Arnell (M)
Hans Pettersson (M)
Sofia Hygrell (M)
Leif Apelgren (M)
Mats Överfjord (M)
Nils Pettersson (M)
Lisbeth Arff (M)
Martha Arnell (M)
Jan W Kjellberg (M)

18
19
20
21
22

Veronica Almroth (FP)
Claes Nordevik (FP)
Ulf Sjölinder (FP)
Solweig Lewin (FP)
Désirée Gullbrandz (FP)
Jan Gustavsson (FP)
Irma Sjölinder (FP)
Catharina Eriksson (FP)

23
24
25
26
27

Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Inga Göransson (C)
Birthe Hellman (C)
Daniel Peterson (C)
Thomas Asker (C)
Gun-Britt Hermansson (C)
Arne Johansson (C)

28
29
30
31

Christer Hellekant (MP)
Kristina Svensson (MP)
Sven Olsson (MP)
Ulla Kedbäck (MP)
Kia Nordqvist (MP)
Susanne Andersson (MP)

Närv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Avst
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KF §
Nr
32
33
34
35

Ledamot
Magnus Lebeck (SD)
Christian Hansen (SD)
Lena Dickson (SD)
Fredrik Stengavel (SD)

36
37

Michael Relfsson (FpO)
Els-Marie Ragnar (FpO)
Raymond Johansson (FpO)
Anders Wingård (FpO)

38

Lena Janson (V)
Anders Tenghede (V)
Sickan Johansson (V)
Dan Wikström (V)

39

40

Kajsa-Karin Andersson (KD)
Solveig Pettersson (KD)
Christer Persson (KD)

41

Bengt Olsson (OP)
Lasse Dennerbro (OP)
Aina Gunnarsson (OP)
Summa

Närv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Avst

2016-02-01

5

Kommunfullmäktige

Interpellationer och frågor
Dnr KS/2016:146
”Bakgrund:
Under hösten har vi fått information både i kommunstyrelsen och i arbetsutskottet
att det är svårt att rekrytera personal inom många områden. Bland annat
socialsekreterare, förskolelärare, lärare, undersköterskor, sjuksköterskor för att nämna
några grupper. Men i mellandagarna kunde vi läsa i lokaltidningen Stenungsund att
kommunalrådet anser att Orust kommun har lätt att rekrytera personal? Vi i
oppositionen undrar så klart om kommunalrådet har fått någon annan information än
oss?
Mina frågor till Ordföranden är:
Hur ser rekryteringsläget ut i kommunen?
Vilka personalpolitiska åtgärder tänker majoriteten vidta för att säkerställa att vi kan
bemanna våra verksamheter under detta år och år framöver?
Finns det en handlingsplan för hur kommunen ska kunna behålla sin personal?”
__________
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Medborgarförslag om fria bussresor till äldre invånare i Orust kommun
Dnr KS/2016:34
Förslagsställaren föreslår att Orust kommun erbjuder invånare från 65 år Västtrafiks
seniorkort.
Från och med 3 januari 2016 gäller nya rabatter i Västtrafik; 25% gäller för studenter,
arbetslösa och sjukpensionärer.
__________
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Revisionen informerar
Dnr KS/2016:147
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Ändring i finanspolicy
Dnr KS/2015:2036
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-12-02, § 135, till
kommunstyrelseförvaltningen att komma med ett förslag till ändringar i finanspolicyn
avseende storleken på likviditetsreserven och maximal andel kredit per kreditgivare.
I finanspolicy daterad 2009-04-06, Ks 2009-05-03, § 351 anges följande:
3. Motpartsrisk
Riskhantering; Fördelning av krediter och derivat bör spridas mellan olika motparter.
Maximal andel per kreditgivare bör inte överstiga 70%.
4. Likviditetsrisk
Riskhantering: kommunen skall ha en likviditetsreserv som normalt motsvarar en
månads bruttoutbetalningar (Eventuell checkräkningskredit räknas i detta
sammanhang inte in i de likvida medlen.)
För närvarande har kommunen alla lån hos Kommuninvest. Anledningen är att vid
varje anbudstillfälle har Kommuninvest lämnat fördelaktigast anbud. Med tanke på
Kommuninvests stabilitet och kommunens vilja att erhålla så låga räntekostnader som
möjligt föreslås att regeln om 70% andel per kreditgivare slopas.
Likviditetsreserv motsvarande en månads bruttoutbetalningar motsvarar 55-75 mkr.
Variationen beror bland annat på när investeringsutgifterna betalas. Kommunen har
en checkräkningskredit att utnyttja på 40 mkr. I dagens ränteläge erhåller kommunen
ingen ränta på likvida medel och betalar inte heller någon ränta vid utnyttjande av
checkräkningskrediten. Kommunens genomsnittliga räntekostnad för lån beräknas
ligga på cirka 1,5% 2016. En likviditet på 60 mkr motsvarar vid en ränta på 1,5% 900
tkr. Med tanke på möjligheten att nyttja checkräkningskrediten föreslås att denna får
medräknas i likviditetsreserven för att inte den långfristiga låneskulden ska vara
onödigt stor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2015-12-03
______
Förvaltningen lämnar en information i ärendet.
Bertil Olsson (S) bifaller föreliggande förslag till ändringar i finanspolicyn.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

2016-02-01
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Kommunfullmäktige beslutar
att under punkt 3. Motpartsrisk, riskhantering i finanspolicyn ta bort följande stycke:
Fördelning av krediter och derivat bör spridas mellan olika motparter. Maximal andel
per kreditgivare bör inte överstiga 70%.
att punkt 4. Likviditetsrisk, riskhantering i finanspolicyn ska ha följande lydelse:
Kommunen skall ha en likviditetsreserv inklusive checkräkningskredit som motsvarar
en månads bruttoutbetalningar.
______
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Antagande av va-strategi Orust kommun
Dnr KS/2012:1404
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09, § 274, att ge förvaltningsområde
samhällsutveckling i uppdrag att arbeta fram en VA-plan för Orust kommun. I
arbetsprocessen ingår att ta fram en VA-strategi som ett viktigt styrdokument i det
fortsatta arbetet med framtagande av VA-planen. Arbetet har bedrivits av en
arbetsgrupp bestående av representanter från samhällsutveckling, miljöavdelningen
och plan mark- och exploatering. Konsulter från SWECO har anlitats som
processledare i detta arbete.
VA-strategin ingår som en del i kommunens VA-plan. Syftet med strategin är att
skapa ett långsiktigt hållbart VA-system med trygg vattenförsörjning och minimal
miljöbelastning i Orust kommun. I strategin anges övergripande vilka frågor som
särskilt ska beaktas vid planering av vatten och avlopp. På så sätt ska strategin vara
vägledande i alla kommunala VA-frågor och tillsammans med gällande översikt-,
miljö- och VA-plan utgöra underlag för kommunens övergripande planering. VAstrategin är framtagen i samverkan mellan politiker och tjänstemän.
Förslaget till VA-strategi för Orust kommun har varit på remiss hos samtliga partier
som är representerade i kommunfullmäktige. När remisstiden gått ut hade totalt sex
partier lämnat in synpunkter. I dokumentet ”Redovisning från remissrundan”,
daterad 2015-11-11, finns en sammanställning i tabellform över inkomna synpunkter
med kommentarer/svar från arbetsgruppen. Strategidokumentet har efter
remissrundan kompletterats med följande.
en målbild, som innefattar strategins bidrag till Orust klimat- och energineutralt 2020
en övergripande punkt om kretsloppsanpassade lösningar, punkt E.
Efter inarbetande av ovanstående i VA-strategin föreligger nu ett förslag som
kommer utgöra grunden för framtagandet av riktlinjer vid kommunens framtida
planering av vatten och avlopp, VA-planen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-03
VA-strategi, daterad 2015-12-02
VA-översikten, daterad 2015-08-30
Utskottet för samhällsutveckling 2016-01-14, § 6
_________
Förvaltningen redogör för ärendet på kommunstyrelsen.
Inga Göransson (C), med instämmande av Christer Hellekant (MP) och Hans
Pettersson (M), föreslår att punkten H, i strategiska ställningstaganden, ska ha
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följande lydelse: ”Alla fastigheter i kommunen med behov av VA-försörjning ska ha
en godkänd VA-anläggning”.
Veronica Almroth (L) och Ulf Sjölinder (L) anmäler att de inte deltar i beslutet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag med
ändring enligt Inga Göransson m fl förslag, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med ändringen att punkten H, i strategiska ställningstaganden, ska ha följande
lydelse: ”Alla fastigheter i kommunen med behov av VA-försörjning ska ha en
godkänd VA-anläggning”, anta VA-strategi för Orust kommun, daterad 2015-12-02,
reviderad 2016-01-27
_________
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Antagande av slamsugningstaxa 2016
Dnr KS/2015:1620
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 § 154 att återremittera ärendet med
motiveringen att fel index använts vid taxejustering samt att ompröva
nödvändigheten av en höjning av taxan.
Förvaltningens bedömning är att i huvudsak utökad service mot
renhållningskollektivet (utökad tjänst som miljö- och renhållningsingenjör) kommer
att medföra en taxejustering med 1,3 % för att bibehålla oförändrad
kostnadstäckning. Det har under senare tid klargjorts att exempelvis
behandlingskostnader för slamhantering kommer att öka gentemot tidigare för att
uppfylla kraven på exempelvis hygienisering för att finna avsättning för det
komposterade slammet som jordförbättringsmedel. En måttlig prisjustering över tid
kan inte uteslutas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-12-16
Slamsugningstaxa, daterad 2015-12-16
Utskottet för samhällsutveckling 2016-01-14, § 8
_______
Fredrik Stengafvel (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att bibehålla
nuvarande slamsugningstaxa 2016, samt att göra en översyn av slamsugningstaxan
inför 2017.
Sirko Witte (S) föreslår bifall till utskottets förslag med ändringen att den nya taxan
ska gälla från 2016-03-01.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden förslagen mot varandra, och finner
att utskottets förslag med ändring enligt Sirko Wittes förslag är bifallet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny slamsugningstaxa, daterad 2015-12-16, samt
att slamsugningstaxa 2016 gäller från och med 2016-03-01.
Reservation
Fredrik Stengafvel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
______
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Antagande av ny renhållningstaxa och destruktionsavgifter 2016
Dnr KS/2015:1615
I ”Uppdragsdokument för 2015-2017 och detaljbudget för 2015” som finns för
Affärsdrivande verksamhet är en av aktiviteterna att ”skapa ett inpasseringssystem
som skall bygga på kontantfri hantering”.
Under 2015 bedöms kontanthanteringen (kontanter och kort) på båda kommunens
återvinningscentraler (Månsemyr och Timmerhult) omfatta cirka 550 tkr.
Förvaltningen ser två olika lösningar för att uppnå ett kontantfritt system. Den
tidigare föreslagna lösningen med ett bom-system där abonnenter i
renhållningskollektivet får ett passagekort som är laddat med ett antal ”fria besök”,
alternativt ett system som motsvarar dagens system men med kontantfria
betalningsmedel, exempelvis kortbetalning, Swish eller SMS.
Förvaltningen bedömer att det som är bäst lämpat för verksamheten är en form av
bomsystem liknande det som många andra kommuner inrättat.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-12 att återremittera ärendet, Antagande av
renhållningstaxa och destruktionsavgifter 2016, för lagprövning av förslaget.
Kommunfullmäktige beslutade dessutom 2015-12-10 § 156 att återremittera ärendet
för att ändra taxejusteringen enligt korrekt index.
Förvaltningen har lämnat över ett reviderat underlag till fortsatt politisk behandling.
Totalt föreslår förvaltningen att justering av renhållningstaxorna sker med + 4,8 %
för 2016.
Under 2016 införs enligt förslaget årligen 10 st. fria besök för abonnenter i
renhållningskollektivet (privatpersoner) på kommunens återvinningscentraler.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-12-22
Renhållningstaxa, 2015-12-16
Prisblad, 2015-12-16
Destruktionsavgifter 2016, 2015-12-16
Utskottet för samhällsutveckling 2016-01-14, § 9.
______
Fredrik Stengafvel (SD) föreslår, med avslag på hela utskottets förslag, att
kommunfullmäktige ska besluta att bibehålla nuvarande taxa 2016, samt att inför
2017 se över taxor för både affärsmässiga och kommunala renhållningstaxan.
Veronica Almroth (L), med instämmande av Ulf Sjölinder (L), föreslår, med avslag på
att-sats 2-4 i utskottets förslag, att kommunen ska ha oförändrad renhållningstaxa för
2016.
Sirko Witte (S), med instämmande av Christer Hellekant (MP), Inga Göransson (C)
och Michael Relfsson (FO), bifaller utskottets förslag, med ändringen att nya
taxan/avgiften ska gälla från 2016-03-01.
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Efter avslutad överläggning ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att
utskottets förslag med ändring enligt Sirko Wittes förslag är bifallet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att göra avsättning för sluttäckning av deponi enligt tjänsteskrivelse 2015-12-22, och
att anta ny renhållningstaxa med prisblad, daterad 2015-12-16, och
att renhållningstaxa med prisblad, daterad 2015-12-16, gäller från och med 2016-0301, samt
att från och med 2016-03-01 fastställa nya destruktionsavgifter vid Månsemyrs och
Timmerhults avfallsanläggningar med avgifter enligt bilaga, daterad 2015-12-16.
Reservationer
Fredrik Stengafvel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Veronica Almroth (L) och Ulf Sjölinder (L)
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Ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente genom anpassning till
tillsyn enligt tobakslagen för rökfria miljöer.
Dnr KS/2015:2156
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente antogs av Kommunfullmäktige
2010-12-16, § 153. Nämndens reglemente gäller från 2011-01-01.
Reglementet bör revideras eftersom det tillförts ett för nämnden nytt ansvarsområde
rörande tillsyn enligt tobakslagen för rökfria miljöer. Tillsynen avser rökfria miljöer
(som inte är upplåtna endast till personal) enligt 2 och 4 §§ tobakslagen (1993:581).
Tillsynsskyldigheten omfattar bland annat lokaler avsedda för barnomsorg och
skolverksamhet och restauranger. Tillsynen kommer att bedrivas i anslutning till
ordinarie tillsynsverksamhet. Tillsynen enligt tobakslagen fördelas inom flera
myndighetsområden. Kommunen har ett tillsynsansvar när det gäller de miljöer och
lokaler för vilka Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen (tobakslagens 2, 4
och 19 a §§). En kommun får enligt tobakslagens 19 b § ta ut avgift för sin för sin
tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.
Lag (2005:369).
Tobakslagen upptar däremot ingen särskild taxa för att ta ut tillsynsavgifter för
kommunens tillsyn enligt 2 och 4 §§. Kommunen har däremot för tillsynen möjlighet
att tillämpa miljöbalkstaxan (tillsyn hälsoskydd) samt livsmedelstaxan.
Förvaltningen har tagit fram förslag till ändrat reglemente, att gälla från datum när
beslutet vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-23
Miljö- och byggnadsnämnden 2015-12-10, § 208
_______
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

2016-02-01

Kommunfullmäktige

att ändra Miljö- och byggnadsnämndens reglemente genom ansvaret för tillsyn av
rökfria miljöer (som inte är upplåtna endast till personal) enligt 2 och 4 §§
tobakslagen (1993:581).
att avgift för tillsynen regleras inom miljöbalks- respektive livsmedelstaxan, samt
att ändringen i reglementet skall gälla från datum när beslutet vunnit lagakraft.
_______
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Fyllnadsval av ersättare i Framtidsgruppen
Dnr KS/2016:184
Desirée Gullbrandz (L) avsäger sig, i skrivelse daterad 25 januari 2016, uppdraget som
ersättare i Framtidsgruppen.
__________
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Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige
Dnr KS/2016:189
Leif Apelgren (M) avsäger sig, i skrivelse daterad 2016-01-27, uppdraget som ledamot
i Kommunfullmäktige.
__________
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Fyllnadsval av ledamot i Framtidsgruppen för tiden fram till 2018-12-31
Dnr KS/2016:189
Leif Apelgren (M) avsäger sig, i skrivelse daterad 2016-01-27, uppdraget som ledamot
i Framtidsgruppen.
__________
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Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till 2018-12-31
Dnr KS/2016:189
Leif Apelgren (M) avsäger sig, i skrivelse daterad 2016-01-27, uppdraget som ersättare
i Kommunstyrelsen.
__________
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Fyllnadsval av ersättare i Valberedningsnämnden för tiden fram till 2018-12-31
Dnr KS/2016:189
Leif Apelgren (M) avsäger sig, i skrivelse daterad 2016-01-27, uppdraget som ersättare
i Valberedningen.
__________
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Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen för tiden fram till 2018-12-31
Dnr KS/2016:190
Mats Överfjord (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen enligt
skrivelse daterad 2016-01-28.
__________
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Anmälan av inkomna skrivelser
Motion om utökning av förskoleplatser i Svanesund – Liberalerna, Moderaterna och
Kristdemokraterna
__________

