Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

1

2015-11-12

Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 12 november, 2015
kl 18:00 – 22.00

Beslutande

Se sidan 2

Övriga deltagande

Jan Eriksson, kommunchef
Anna Sandberg, samordnare Våld i nära relationer
Annika Westlund, chef Individ- och Familjeomsorgen
Tor-Anders Arby, förslagsställare medborgarförslag
Börje Olsson, kanslichef
Marie-Louise Bergener, sekreterare

Utses att justera

Veronica Almroth (FP), Kristina Svensson (MP)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Medborgarservice onsdagen den 18
november kl 13.00

Sekreterare

……………………………………..
Marie-Louise Bergener

Paragraf 145-150

Ordförande

……………………………………..
Bengt Torstensson

Justerare

…………………………………………………………………………..
Veronica Almroth
Kristina Svensson
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Marie-Louise Bergener
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Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
KF § 149

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)

2

Närv

Ja

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Nej

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)

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

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)

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

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)

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

28
29
30
31

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

X
X
X
X

X
X

X

X

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

§145-146 kl 18.00-20.10
X
§ 147-150 kl 20.10-22.00

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)

X
X

X

38

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

X
X

X
X

39

40

41

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

3

Närv

Ja

X
X
X
X

Nej

KF §
Avst

X
X
X
X
X

X

X

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

X

X

Summa

41

23

17

1

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Avst
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KS/2013:702
KF § 145
Medborgarförslag om ekonomisk redovisning av Tuvesviksområdet
Förslagsställaren önskar en redovisning av Tuvesviksprojektet och berör bland annat
försäljning av bostadsfastigheter och projektets räntekostnader.
Det stora Tuvesviksprojektet har innefattat flera stora investeringar under många år.
Projektets beslutade kalkyl innefattade investeringar/exploateringar för 96 miljoner
kronor. Projektets kalkylerade finansiering är ca 81 miljoner kronor, innehållande
försäljningar av parkeringsplatser och tomter samt statliga bidrag. Nettobudgeten för
projektet har således varit 16 miljoner kronor. Följande investeringar är per årsskiftet
2014 avslutade:
- Allmänna p-platser
- Terminalytor
- Konstverk
- Kajer Terminalområde
- Gods- och kajområde
- Brygga
- Bränsleförråd
- Renhållningsområde
- Vatten och avlopp
Dessa investeringar har totalt kostat 50 miljoner kronor. Därutöver har 36 miljoner
kronor använts till exploateringsprojekt innefattande samfälligheternas
p-platser/garage (Käringön och Gullholmen) samt tomter för bostads- och
verksamhetsområden. Totalt har 86 miljoner kronor av budgeterad investeringsram
på 96,5 miljoner kronor för Tuvesviksprojektet använts. Återstår investeringar
prognostiserade till ca 5,5 miljoner kronor som är planerade under innevarande
flerårsplaneperiod (2015-2017). Dessa investeringar är viss del av gång & cykelväg
Tuvesvik-Tönsäng, vissa delar av återstående arbete kring de allmänna p-platserna
samt personalutrymmen för uthyrning till Västtrafik. Även tomtförsäljningen är
prognostiserad under 2015-2017 och är beräknad till ca 20 miljoner kronor. Detta
betyder att hittills nedlagda kostnader väl håller budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-26
Utskottet för samhällsutveckling 2015-09-02, § 95

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2015-11-12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-05-26, anse
medborgarförslaget besvarat.
_________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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KF § 146

KS/2015:188

Interpellationer / Frågor
Anders Arnell (M) ställer följande fråga/interpellation:
”Fråga
Denna fråga riktar sig till den styrande majoriteten och då främst till Kommunalrådet
Kerstin Gadde
I vår budget för år 2015 ingår det en försäljning av tre tomter i Tuvesvik till Stiftelsen
Orustbostäder. Idag förefaller det helt osannolikt att stiftelsen kommer att kunna
göra detta köp, vare sig i år eller ngt annat år. Detta pga. att det strider mot dagens
stadgar och stiftelsens ändamål. Projektet innehåller dessutom ett stort inslag av
spekulation, vilket inte lär tillåtas av eventuellt nya stadgar.
Då försäljningen i kommunens redovisning är budgeterad till ett betydande belopp, i
storleksordningen en reavinst på 8 mkr, så kommer resultatet för kommunen att
påverkas negativt med samma belopp.
Vore det då inte lämpligt att kommunens chef för exploatering får ett nytt uppdrag
att snarast/omgående gå ut på marknaden och avyttra tomterna?”
Kommunstyrelsens ordförande svarar att man inväntar permutationen och avvaktar
med eventuellt markförsäljning till Stiftelsen Orustbostäder. Kommunstyrelsen
beslutar om byggnationen avser hyresrätter eller bostadsrätter.
”Interpellation
Denna interpellation riktar sig till Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gadde som
är politiskt ansvarig stiftelsen Orustbostäder.
Jag har följande frågor med anledning av bristen på bostäder på Orust:
-

Orustbostäder får bygga bostäder i sitt nuvarande verksamhetsområde.
Varför bygger inte Orustbostäder lägenheter i Svanesund och Henån idag? (I
Henån finns det dessutom ett byggklart projekt.)

-

Orustbostäders uppgift är att bygga och hyra ut lägenheter. Detta för att
tillhandahålla bostäder. Vanliga/andra stiftelser eller kommunala
bostadsbolag avyttrar successivt sina äldre bestånd för att skapa finansiellt
utrymme (Pengar till nya hus) för nya projekt. Orust Kommun har idag ingen
ekonomi för att öka kapitalet i stiftelsen eller ens borga för nya större
upplåningar. Kan Orustbostäder tänka sig att sälja exempelvis halva dagens
innehav av bostäder och bygga nya lägenheter till kön?
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-

I Tuvesvik är Orustbostäder engagerade i ett stort bostadsprojekt. En
detaljplan har färdigställts på stiftelsens bekostnad och stiftelsen lär ha för

-

avsikt att köpa marken, tre tomter till tre punkthus med lägenheter, av Orust
Kommun. Planen är, enligt vad som berättats för oss i SU:s utskott att
Stiftelsen ska sälja två hus med bostadsrätter för att ”finansiera” billiga
hyresrätter.

-

A, Är detta möjligt att stiftelsen får spekulera i bostadsrätter med nuvarande
och kommande ändamålsparagrafer som reglerar vad stiftelsen ska ägna sig
åt.

-

B, Är detta lämpligt då Tuvesvik inte ligger i stiftelsens
verksamhetsområde?”

Ordförande i Stiftelsen Orustbostäder svarar: ” Orustbostäder arbetar med ett antal
projekt. Inget projekt är byggklart i Henån eller Svanesund.
Stiftelsens stadgar tillåter köp, innehav och försäljning av tomter och fastigheter
Kommunens godkännande krävs vid köp och försäljning.
Stiftelsen har lämnat över följande yttrande till Länsstyrelsen: Stiftelsen
Orustbostäder har sedan en längre tid en ansökan om permutation under behandling.
Orustbostäder avvaktar Kammarkollegiets beslut i fråga om permutation, Intill dess
avvaktar Orustbostäder med sådana avgörande beslut som kan komma att stå i strid
med nuvarande bestämmelser för verksamheten”.
Veronica Almroth (FP) interpellerar:
”Bakgrund:
Skolinspektionen har nu beslutat om två stycken förelägganden med vite efter deras
inspektion i Augusti i år av Orust kommun. Det ena handlar om allvarliga brister vid
Henån skola 7-9, där bristerna drabbar bland annat elever i behov av särskilt stöd.
I början på detta år deltog jag i ett möte som ordföranden i utskottet kallat till, där
ett antal föräldrar ville träffa politiken för att de var oroliga och missnöjda. Dessa
föräldrar visade upp ett antal konkreta fall där elever bland annat gått ur årskurs 9
utan ett enda godkänt betyg och där föräldrarna uppgav att de upprepade gånger
påpekat detta men inte känt att de fått något gehör. Där svarade ordföranden att det
inte fanns några problem och att ordföranden inte alls såg några större brister.
De senaste åren har budgeten för skolan minskat kraftigt, stora nedskärningar på
elevhälsan har genomförts. Med anledning av detta förtjänar föräldrar på Orust,
kommuninvånare och kommunfullmäktiges ledamöter att få svar på dessa frågor.
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Mina frågor till ordföranden är:
-

Vilka åtgärder kommer majoriteten snarast genomföra för att komma till rätta
med dessa allvarliga brister?
Kommer skolorna att få en utökad budget för nästa år?
Hur ser ni på behovet av förstärkning av elevhälsan?

Ordföranden i utskottet för Lärande svarar:
”Under hösten har våra förskolor och skolor granskats av Skolinspektionen, vilket
sker regelbundet. Skolinspektionens uppgift är att se till att kommunen följer de
lagar och regler och läroplaner som finns, samt att ”Målet är att bidra till alla barns
och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i
alla ämnen”.
Skolinspektionens uppgift är att lyfta fram de brister man hittar, man kommenterar
eller lyfter inget annat.
Vid tillsynen av våra skolor hösten 2015 har flera allvarliga brister konstaterats, man
framhåller även att man finner det anmärkningsvärt att en del av dessa brister även
påtalades vid förra inspektionen.
Detta bidrar med säkerhet till att man nu vid två av våra enheter beslutar om
föreläggande vid vite.
Flera av de brister som påtalats hade verksamheten själv uppmärksammat och
vidtagit åtgärder för redan vid terminsstart. För att komma till rätta med samtliga
brister har nu en rad åtgärder vidtagits för att möta upp mot det som kommunen ska
ge till sina elever. Dessa åtgärder ska redovisas för skolinspektionen och det åligger
oss som politiker och huvudansvariga att följa upp att tänkta åtgärder genomförs.
Veronica Almroth ger i sin interpellation en bakgrund där hon delger sin uppfattning
från ett möte med föräldrar. När jag gav mitt samtyckte till detta möte, och bjöd in
oppositionen, var min utgångspunkt mycket tydlig:
Ett allmänt möte är inte rätt forum för att diskutera enskilda elevärenden eller enskild
tjänsteman. Några av föräldrarna ville förmedla uppfattningen att kommunens skolor
allmänt presterar sämre och sämre, ett påstående som jag motsatte/motsätter mig.
Enligt mig, utvecklas våra skolor hela tiden och resultaten blir bättre. Jag framhöll att
enkäter och undersökningar tydligt visar att en majoritet av föräldrar och elever
tycker så. Föräldrarna erbjöds ett nytt tillfälle för att ta del av dessa undersökningar.
I stället valde man att gå vidare och träffa Förvaltningsområdeschef och
utvecklingschef för våra skolor/förskolor.
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Veronica Almroth påstår i sin text att budgeten för skolan under de senaste åren
minskat kraftigt samt att det har gjorts stora nedskärningar på elevhälsan.
Verksamheten för Lärandet har under de senaste åren arbetat med att hålla sig inom
de givna budgetramarna, och är nu nära att nå detta. Ramarna har inte minskat utan
tvärtom har det getts full kompensation för pris-och löneökningar samt en mindre
ökning av verksamhetsram. Elevhälsan har minskats med en kuratorstjänst under de
senaste åren, detta i samband med att tjänsten blev vakant.
− Vilka åtgärder kommer majoriteten snarast genomföra för att komma till rätta med dessa
allvarliga brister? På Utskottet för Lärandes möte, måndag 9/11, fick vi en
redovisning av åtgärder som är igångsatta/kommer att verkställas. En
sammanfattning av dessa presenteras skriftligen för Kf 12/11.
− Kommer skolorna att få en utökad budget för nästa år? Ja.
− I budget för 2016 finns full kompensation för pris- och löneökningar, samt
för ökade hyror och kapitalkostnader. Utökad ram för Lärandets
verksamhetsområde blir 1,5 mkr.
− Hur ser ni på behovet av förstärkning av elevhälsan. Det är viktigt att elevhälsan
fungerar för att ge alla barn och elever rätt förutsättningar för att lyckas. I
den övergripande detaljbudgeten finns utrymmer för ökning av både
skolsköterske- samt kuratorstjänst inom gymnasieskolan/vuxenutbildningen .
Därtill har flera av våra enheter i sin budget prioriterat utökning av
specialpedagog/speciallärartjänster.
Delar av de åtgärder som nu är igång för att komma till rätta med de av
skolinspektionen konstaterade bristerna på Henån 7-9 samt Särvux/Komvux.
På båda enheterna arbetar nu rektor tillsammans med elevhälsa och personal för att
systematiskt komma till rätta med påtalade brister. Obs att detta är en inledning av
arbetet och det kommer att följas upp och utvecklas fortlöpande.
Kommunala Vuxenutbildningen, Gymnasieskolan:
− Genomgång av vilka kurser som erbjuds så dessa är relevanta i förhållande till
läroplaner.
− På kommunens hemsida finns idag tydlig information kring vilka kurser som
finns inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, samt för kurser
som riktar sig till målgruppen för särskild utbildning för vuxna,
grundläggande och gymnasial nivå och gymnasieskolan.
− Kartläggning pågår kring vilka övriga vägar som finns för att nå dessa
elevgrupper.
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− Tydlighet kring mål som ska nås och vilka betyg och/eller intyg som är
kopplade till kurserna.
− Sammanställning av statisk över resultat för samtliga elever inom alla
verksamheter .
− En studie- och yrkesvägledartjänst (Syo) är utannonserad.
− En genomgång av arbetsuppgifterna som idag finns för enhetens Syo så tid
även ryms för Särvux:s elever, blir naturligtvis en förbättring när ny tjänst är
tillsatt.
− Alla enheter arbetar nu, och redovisar, efter det årshjul för kvalitetsutveckling
som gäller för förvaltningsområdet för Lärandet. (Lust att lära, utveckling
mot mål, inflytande/medskapande, normer och värden.)
− Andelen pedagoger med semestertjänst ökar för att säkerställa att
undervisning bedrivs över hela året.
− Förstärkning av elevhälsan.
Henån 7-9:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rutiner och handlingsplaner har gåtts igenom.
Redan vid terminsstart omstrukturerades elevhälsans arbete på enheten.
Veckovis schemalagda fasta möten kring elevärenden.
Rektor deltar för att följa arbetet och fatta beslut där så krävs.
Schemalagda tider där pedagoger kan träffa elevhälsan för t ex handledning.
Antalet elever som går på den sk Katamaranen har kraftigt minskats efter
individuell bedömning.
Pedagogtid från den sk Katamaranen har frigjorts för mer stöd till elever i
sina olika grupper/klasser. Detta ger större möjligheter till extra anpassningar
och stöd.
Det arbetas idag aktivt med planen mot kränkande behandling.
Stormöten har hållits med samtliga elever, årsvis, med syfte att ge eleverna
möjlighet att framföra sina tankar och förväntningar. Här har också lyfts vilka
förväntningar och krav som finns på eleverna.
Rektor har haft möten med enskilda elever för att lyssna till deras tankar och
förväntningar samt för att stärka motivationen.
Ett fortlöpande arbete pågår bland hela personalgruppen för att analysera
och planera åtgärder för att komma till rätta med de brister skolinspektionen
har lyft fram.

Utskottet för lärande kommer regelbundet erhålla rapporter för hur arbetet fortlöper
och rapportera om detta till Kommunstyrelsen.”
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Överfjord (M) interpellerar:
”Hur kan vi snabbt få igång byggandet på Orust?
Orust kommun är i stort behov av en snabb och stor ökning av antalet folkbokförda
innevånare, för att klara att finansiera sina åtaganden. En absolut förutsättning för
inflyttning är att ha en bostad att flytta till, varför det är angeläget att snabbt få till
bostäder som är attraktiva för människor från olika befolkningsgrupper.
För att få en ny innevånare som betalar skatt 2017 så måste inflyttning och
folkbokföring ske inom knappt 12 månader från dags datum. Det är alltså viktigt att
nya bostäder tillkommer inom sex till tio månader.
Med tanke på det ansträngda ekonomiska läget är en kommunal finansiering eller
borgensåtagande förmodligen inte möjlig.
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor:
På vilket sätt kan Orust kommun mycket snabbt ställa mark till förfogande för
privata aktörer för bostadsbyggande?
Finns det andra åtgärder som Orust kommun kan vidta för att minimera tid och
kostnad för att få nödvändiga tillstånd för bostadsbyggnationer?
Kommunstyrelsens ordförande svarar:
”Bygglovsenheten har inte avsevärt märkt av att det inkommit ansökningar om
flerbostadshus eller dyligt varför det inte kan anses att lagstiftningen i detta fall ska ha
förhindrat eller försinkat detta på något sätt. Istället kan man se en indikation av att
fler ansökningar har inkommit när det gäller bygglov för bostäder.
För att minimera tiden för de privata aktörerna och göra kommunens mark attraktiv
behöver kommunen se över platser som kan vara tänkbara och göra dessa byggbara i
en strategisk plan och i ÖP. Vi behöver göra om gamla fritidsplaner så de tillåter
permanentboende.
Det finns ingen prioriteringslista för inkomna ärenden utan ärenden handläggs efter
ordningen de kommer in,(lika behandlingsprincipen).
Förbättringsåtgärder finns dock som att förbättra hemsidan, att kommunen tar fram
en webbportal. Om äldre detaljplaner anpassas till samhällets/byggandets krav el
önskemål kan avvikelser bli betydligt mindre och projektet kan påbörjas direkt.”
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Veronica Almroth (FP) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande:
”På arbetsutskottet 11 november 2015 fick vi ta del av prognosen för oktober
månad. Denna skiljer sig mycket från det delårsbokslut på +7 miljoner i överskott,
som vi fick till oss på förr kommunfullmäktigemötet i oktober Nu visar prognosen
på ett underskott på -4.5 miljoner. Vi i Orustalliansen anser inte att denna prognos är
rättvisande, då majoriteten aktivt valt att inte redovisa en nedskrivning av
fjärrvärmeverket i Ellös, som nu är känd eftersom man nyligen gjort en värdering av
anläggningen Denna nedskrivning är på 30 miljoner. Detta innebär att årsresultatet
för 2015 inte blir -4.5 miljoner utan -34.5 miljoner Fortfarande saknas även åtgärder
för att få ekonomin i balans för 2015.
Mina frågor är:
Varför väljer majoriteten att inte redovisa kända fakta, som är av stor betydelse när
det gäller nedskrivningen av fjärrvärmeverket i Ellös och inte följa bokföringslagen?
Vilka åtgärder och krafttag kommer majoriteten att driva igenom för att få
kommunens ekonomi i balans?”
Kommunstyrelsens ordförande svarar att en översyn av kostnader och intäkter av
fjärrvärmeverket har gjorts. Två oberoende värderingar av fjärrvärmeverket har också
gjorts, varav en värdering fortfarande inväntas. Ärendet kommer upp på
kommunstyrelsens nästa möte och svar kommer att redovisas på
kommunfullmäktige den 10 december.
__________

Orust kommun
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KF § 147

KS/2015:1894

Presentation av Plan mot våld i nära relationer
Anna Sandberg, samordnare för våld i nära relationer och Annika Westlund, chef för
individ- och familjeomsorgen informerade om planen mot våld i nära relationer, som
antogs av kommunfullmäktige i juni 2015.
Planen är en utveckling av Kvinnofridsplanen, som enbart inriktade sig på kvinnor.
Idag är våld i nära relationer ett stort samhällsproblem och en folkhälsofråga.
Statistik visar följande siffor av utsatthet i åldern 18 – 74 år:
Kvinnor

Män

Fysiskt våld

14%

5%

Psykiskt våld

20%

8%

Sexuellt våld

7%

1%

__________

Orust kommun
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KS/2015:187

Revisionen informerar
Revisionen presenterade följande observationer gjorda vid revision av
kommunstyrelsen:
-

En strukturerad process för riskbedömning saknas

-

Uppsiktsplikten har inte definierats och utförs inte på ett systematiskt sätt

-

Budgetuppföljning görs med för stora intervaller

-

Utbildning av kommunstyrelsens ledamöter förekommer i begränsad
omfattning

-

Förvaltningen deltar i begränsad omfattning vid beredning inför
kommunstyrelsens arbetsutskott

-

Samarbetsformer oklara mellan presidierna i kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen

-

Oklar ansvarsfördelning av specifika områden i kommunstyrelsens
verksamhet

-

Systematisk genomgång av kostnader för att reducera dessa utförs i
begränsad omfattning

-

Kommunchefens 7-punktsprogram saknar tydliga mål och tidsplaner

-

Oklart vilka åtgärder som skall vidtas för att komma tillrätta med de orsaker
som låg till grund för att ansvarsfrihet inte gavs för kommunstyrelsen 2014

-

Personella resurser, kompetens och en väl fungerande organisation saknas för
utveckling av Orusts näringsliv

Nästa steg:
-

Revisionen skickar rekommendationer till kontaktperson

-

Ansvarig(a) tar fram åtgärder med beräknat slutdatum

-

Revisionen gör uppföljningar på status av åtgärder, svar skall innehålla: Vad
har uträttats sedan åtgärden påbörjades eller senaste statusrapportering, vad
återstår och planerat slutdatum.

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
__________

Orust kommun
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KF § 149

KS/2015:1596

Antagande av va-taxa 2016
Va-verksamheten finansieras genom avgifter i va-taxan både vad gäller drift och
investering. De kommande åren har va-verksamheten ett stort investeringsbehov
som uppgår till omkring 350 miljoner kronor. Investeringarna är nödvändiga för att
klara av den ökade mängden nya anslutningar som kommer allt efter som nya
exploateringsområden tillkommer och som därmed också skapar förutsättningar att
ansluta redan befintlig bebyggelse efter sträckning där det allmänna va-systemet
byggs ut. Beslut är taget i kommunfullmäktige om att det ska byggas ett nytt
avloppsreningsverk på västra Orust. Projekteringen av reningsverket pågår och hela
projektet beräknas kosta 166 miljoner. Va-taxan har de senaste tre åren höjts med
sammanlagt ca 10 %. Orust kommuns anläggningsavgifter är i jämförelse med andra
kommuner i närområdet ca 34 % lägre och brukningsavgifterna ca 2 % lägre.
Förutom det nya reningsverket är det nödvändigt med en kapacitetsökning på
vattenverket, miljö- och drifttekniska förbättringsåtgärder på kommunens övriga
avloppsreningsverk bl.a. till följd av myndigheternas krav på kväverening.
Framdragning och inrättande av verksamhetsområden vid nyexploateringar kommer
att öka. Samtidigt bedöms också anslutning av befintliga områden med
otillfredsställande enskilda va-lösningar, som vill ansluta till den allmänna vaanläggningen, bli fler. För att möjliggöra en offensiv exploateringsverksamhet är det
en förutsättning att anslutningsavgifterna är självfinansierade till största möjliga del.
Va-verksamheten är självförsörjande genom finansiering med avgifter. För att klara
av det kommande investeringsbehovet behöver va-taxan, och prislistan utanför
verksamhetsområde, höjas ytterligare enligt förvaltningens bedömning.
Förvaltningen har överlämnat ett förslag till ny VA-taxa som föreslås träda i kraft
2016-01-01. Rörliga brukningsavgiften föreslås höjas från 12,60 till 13,25 kronor/m3.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-18
Förslag till va-taxa, daterad 2015-09-17
Taxejämförelse bohuskommuner, daterad 2015-09-17
Utskottet för samhällsutveckling, 2015-10-07, § 116
______
Kommunstyrelsen får en föredragning i ärendet.
Hans Pettersson (M) föreslår, med ändring av utskottets förslag, att
kommunfullmäktige föreslås besluta
- att avslå föreslagen ändring av dels anslutningsavgift dels fast brukningsavgift i
avvaktan på framtagande av en ny va-plan
- att, med ändringar enligt ovan, anta ny va-taxa, daterad 2015-09-17, att träda i
kraft 2016-01-01.

Orust kommun
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Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet kl. 13.10-13.15 för överläggning i
partigrupperna.
Sammanträdet återupptas.
Fredrik Stengafvel (SD) föreslår att förslaget till kommunfullmäktige är att besluta
om oförändrad va-taxa 2016 tills kommunen har en färdig va-strategi/plan och vi
bättre ser utvecklingen på nybyggnationsanslutningar till VA.
Bertil Olsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden förslagen emot varandra och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. Omröstning begärs.
Ordföranden ställer fråga om vilket av Hans Petterssons eller Fredrik Stengafvels
förslag som utses till motförslag, och finner att Hans Petterssons förslag utses.
Ja-röst för utskottets förslag. Nej-röst för Hans Petterssons förslag.
Omröstningsresultat: Med 7 ja-röster för utskottets förslag och 4 nej-röster för Hans
Petterssons förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla utskottets förslag. 2 ledamöter
avstår från att rösta.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja-röst

Kerstin Gadde (S)

X

Lars Larsson (C)

X

Nej-röst

Hans Pettersson (M)

X

Veronica Almroth (FP)

X

Michael Relfsson (FpO)
Alexander Hutter (S)

X
X

Jan Gustavsson (FP)

X

Maria Sörqvist (C)

X

Christer Hellekant (MP)

X

Lena Jansson (V)

X

Bertil Olsson (S)

X

Anders Arnell (M)

X

Fredrik Stengafvel (SD)
Summa

Avstår från
att rösta

X
7

4

2

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny va-taxa, daterad 2015-09-17, att träda i kraft 2016-01-01, samt
att avgifter i va-taxan även används för avtalskunder utanför va-verksamhetsområde.
_____
Hans Pettersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Fredrik Stengafvel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Michael Relfsson (FpO) får antecknat till protokollet att han avstår att rösta på grund
av demokratiskt beslut.
__________
Fredrik Stengafvel (SD) yrkar på återremiss för att klargöra om en investeringsplan
finns samt uppgift om eventuell ackumulerad vinst.
Hans Pettersson (M) yrkar på återremiss av ärendet, men bifaller samtidigt
kommunstyrelsens förslag avseende den rörliga avgiften.
Lars Larsson (C) föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny VA-taxa daterad
2015-09-17 avseende samtliga punkter exklusive §5, anläggningsavgift för
bostadsfastighet, att träda i kraft 2016-01-01, samt att antagna avgifter i VA-taxan
även används för avtalskunder utanför VA-verksamhetsområdet.
Anders Arnell (M) yrkar på återremiss av ärendet tills VA-planen är klar och beslutad
av kommunfullmäktige.
Sirko Witte (S) yrkar på återremiss för att klargöra den formella lagligheten om
investeringsplan.
Mötet ajourneras och när mötet återupptas enas ledamöterna om två nya förslag till
beslut förutom kommunstyrelsens.
Fredrik Stengafvel (SD) med instämmande av Veronica Almroth (FP) yrkar på
återremiss för ett klargörande beträffande investeringsplanen samt inväntan på en
VA-plan (förslag 1).
Sirko Witte (S) yrkar på återremiss för att klargöra den formella lagligheten samt att
ärendet på nytt tas upp i kommunfullmäktige på mötet i december (förslag 2).

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Tre förslag till beslut finns. Ordföranden frågar om ärendet skall avgöras idag och
finner att kommunstyrelsens förslag fallit och ställer därefter förslag 1 och 2 mot
varandra och finner Sirko Wittes förslag antaget.
Omröstning begärs och genomförs.
Sirko Wittes förslag = Ja
Fredrik Stengafvels förslag = Nej
Vid omröstningen avges 23 ja-röster, 17 nej-röster och 1 avstår. Hur var och en
röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för klargörande av den formella lagligheten om
investeringsplan, samt
att ärendet tas upp på december månads kommunfullmäktigemöte
Moderaterna reserverar sig genom Hans Pettersson.
Folkpartiet reserverar sig genom Veronica Almroth
Kristdemokraterna reserverar sig genom Solveig Pettersson
Sverigedemokraterna reserverar sig genom Fredrik Stengafvel.
___________
Beslutet skickas till:
Utskottet för Samhällsutveckling

Orust kommun
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KF § 150

KS/2015:1615

Antagande av renhållningstaxa och destruktionsavgifter 2016
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.
För att finansiera:
-

-

De ”uteblivna intäkterna” som idag kommer från kontant- och
kortbetalningar bedöms taxorna för renhållning behöva justeras med cirka
2,6 %
den bedömda indexhöjningen medför cirka 1,2 % höjning enligt gällande
avtal med renhållningsentreprenör
för ökade personal, underhålls- och maskinkostnader med cirka 2,2 %
och bibehålla oförändrade avgifter för destruktionsavgifter för företag.

Totalt ger detta en ökning av renhållningstaxorna med 6 % inför 2016.
Investeringskostnad för bom-system kommer att äskas inför budgetåret 2017. Under
2016 införs förslagsvis årligen 10 st. fria besök för abonnenter i
renhållningskollektivet (privatpersoner) på kommunens återvinningscentraler.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-09-14
Renhållningstaxa, 2015-09-10
Prisblad, 2015-09-10
Destruktionsavgifter vid Månsemyr och Timmerhult ÅVC, 2015-09-10
Utskottet för samhällsutveckling 2015-10-07, § 117
_____

Orust kommun
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Kommunstyrelsen får en föredragning i ärendet.
Christer Hellekant (MP), med instämmande av Alexander Hutter (S), föreslår att
kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Fredrik Stengafvel (SD) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att renhållningstaxan
ska vara oförändrad 2016 tills verksamheternas överskott är återbetalat till
renhållningskollektivet.
Hans Pettersson (M) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden utskottets förslag och Fredrik
Stengafvels förslag emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
utskottets förslag. Omröstning begärs.
Ja-röst för utskottets förslag. Nej-röst för Fredrik Stengafvels förslag.
Omröstningsresultat: Med 7 ja-röster för utskottets förslag och 1 nej-röst för Fredrik
Stengafvels förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla utskottets förslag. 5 ledamöter
avstår från att rösta.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja-röst

Kerstin Gadde (S)

X

Lars Larsson (C)

X

Nej-röst

Avstår från
att rösta

Hans Pettersson (M)

X

Veronica Almroth (FP)

X

Michael Relfsson (FpO)

X

Alexander Hutter (S)

X

Jan Gustavsson (FP)

X

Maria Sörqvist (C)

X

Christer Hellekant (MP)

X

Lena Jansson (V)

X

Bertil Olsson (S)

X

Anders Arnell (M)

X

Fredrik Stengafvel (SD)
Summa

X
7

1

5

Orust kommun
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny renhållningstaxa daterad 2015-09-10, och
att renhållningstaxa, daterad 2015-09-10, gäller från och med 2016-01-01, samt
att från och med 2016-01-01 fastställa nya destruktionsavgifter vid Månsemyrs och
Timmerhults avfallsanläggningar med avgifter enligt bilaga till renhållningstaxa,
daterad 2015-09-10.
Fredrik Stengafvel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
Fredrik Stengafvel (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera ärendet
för lagprövning av förslaget.
Kerstin Gadde (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på bägge och finner Fredrik
Stengafvels förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för lagprövning av förslaget.
__________
Beslutet skickas till:
Utskottet för Samhällsutveckling

