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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2001-08-15

Övriga deltagare
Marita Persson, handläggare Patientnämnden kl 08.15-09.15 § 116
Wenche Jenssen, handläggare Patientnämnden kl 08.15-09.15 § 116
Tommy Håkansson, förvaltningschef kl 09.15-09.35 §§ 117-118
Gunilla Sander, folkhälsosamordnare kl 09.15-09.25 § 117
Håkan Falk, teknisk chef kl 10.35-11.00 §§ 132-133
Nils Wittgren, fastighetsingenjör kl 10.45-11.00 § 133
Sven Sundqvist, ej tjänstgörande ersättare kl 08.15-11.15 §§ 116-133
__________
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Kommunstyrelsen

2001-08-15

Ks § 116

Dnr 2001.054 094

Presentation av Patientnämndsverksamheten avseende Orust kommun
Handläggarna i Patientnämnden i Uddevalla är inbjudna att informera om sin
verksamhet (handläggning av patientnämndsverksamheten för Orust kommun).
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

qdls/ks/ksprot00

3

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2001-08-15

Ks § 117

4

Dnr 2001.005 730

Antagande av avgift för serviceinsatser i boendestöd
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2000-11-14 § 139 att anta riktlinjer för boendestöd.
I ett av förslagen föreslås att nämnden tar ut ett självkostnadspris för serviceinsatserna.
Föreligger sociala omsorgsförvaltningens skrivelse av 22 november 2000 som omfattas
dels av förslag om vilka resurser en servicepatrull skall ha och dels att nämnden föreslår
kommunfullmäktige att anta avgift för serviceinsatser.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2000-12-12 § 155 bland annat att föreslå
kommunfullmäktige anta ett självkostnadspris med 186 kr/tim för serviceinsats i
riktlinjer för boendestöd.
Kommunstyrelsen beslutade 2001-01-10 § 2 att återremittera ärendet till sociala
omsorgsnämnden för framtagande av en hälsokonsekvensbeskrivning för berörda innan
taxan kan antas.
Föreligger skrivelse från sociala omsorgskontoret daterad 2001-05-07 vari redogörs för
utförd hälsokonsekvensbeskrivning.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2001-05-29 § 75 att emedan den ålagda
hälsokonsekvensbeskrivningen står i samklang med kommunens övergripande mål
vidhålla sitt tidigare beslut samt att föreslå kommunfullmäktige anta ett
självkostnadspris med 186 kr/tim för serviceinsats i riktlinjer för boendestöd.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till sociala omsorgsnämndens riktlinjer för boendestöd till
kommunens avgifter inom äldre- och handikappomsorgen göra tillägg med
avgift för serviceinsatser i boendestöd och därvid bestämma timtaxan till 186
kronor.
__________
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Dnr 2001.171 730

Upprättande av handikappolitisk plan för Orust kommun
År 1993 antog generalförsamlingen i FN standardregler för att tillförsäkra människor
med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet (Agenda 22).
Sverige har varit pådrivande för framtagandet av reglerna. Reglerna är
rekommendationer till världens länder om en miniminivå inom handikappområdet.
Sverige liksom flertalet av världens länder har förbundit sig att förverkliga reglernas
intentioner och innehåll, på såväl central som lokal nivå.
Standardreglerna innehåller principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter,
möjligheter och ansvar och ger konkreta förslag till hur ett mer tillgängligt samhälle kan
skapas. Alla samhällsområden täcks av de 22 reglerna.
Den handikappolitiska handlingsplanen berör fullmäktiges alla ansvarsområden och
därför bör en samordning ske vid framtagandet av planen. Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret inför kommunfullmäktige och bör därför ha
samordningsansvaret.
Föreligger sociala omsorgskontorets skrivelse av 2001-06-18.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2001-06-26 § 99 att föreslå kommunfullmäktige att
uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en
handikappolitisk plan för Orust kommun samt att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anslå resurser för utredningsuppdraget motsvarande 100.000
kronor.
__________
Roger Hansson föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att
utarbeta en handikappolitisk plan för kommunen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt Roger Hanssons förslag.
__________
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Dnr 2001.046 001

Utvecklingsprojekt inom måltidsverksamheten
Under åren 1997-1998 gjordes en utredning av Friberg F&B AB och Creacon Forser
Konsulter AB på uppdrag av Orust kommun betr måltidsverksamheterna inom
kommunen. Utredningen omfattade både barn- och utbildningsnämndens och sociala
omsorgsnämndens måltidsverksamheter.
Föreligger slutrapport daterad 1998-03-13.
Arbetsutskottet beslutade 2001-02-28 § 31 att remittera frågan till barn- och
utbildningsnämnden och sociala omsorgsnämnden i syfte att initiera en lösning
med gemensam måltidsverksamhet, samt att medsända nedanstående direktiv:
1. verksamheten ska uppnå en effektivisering
2. kvalitén ska förbättras
3. nämnderna måste fatta beslut senast 2001-04-30.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2001-04-23 § 54 att ställa sig positiv till en
lösning med en gemensam måltidsverksamhet, och att hemställa om att
kommunstyrelsen, som övergripande ansvarig, påtar sig samordningsansvaret för den
fortsatta handläggningen av ärendet, samt att sakkunnig måltidsexpert skall
projektanställas för att utarbeta förslag till förändring av verksamheten inklusive
konsekvensbeskrivning.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2001-04-24 § 52 att ställa sig positiva till en
lösning med en gemensam måltidsverksamhet, samt att hemställa om att
kommunstyrelsen som övergripande ansvarig påtar sig samordningsansvaret för den
fortsatta handläggningen av ärendet.
MBL-förhandlingar i ärendet förklarades avslutade 2001-08-06.
__________
Hans Pernervik föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
kommunstyrelsekontoret att med ledning av förd diskussion fackligt förhandla ärendet.
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå förslaget till samordning
inom måltidsverksamheten.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Bengt Johanssons förslag.
__________
Hans Pernervik med instämmande av Roger Hansson och Birger Lagerström föreslår
kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunstyrelsekontoret att med ledning av
förd diskussion fackligt förhandla ärendet.
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Holger Formgren föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet till
arbetsutskottet för genomgång av övriga möjliga åtgärder till rationalisering av berörd
verksamhet.
Ordföranden förklarar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Omröstning
begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: ”Den som bifaller uppfattningen om
avgörande i dag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen
bifallit Holger Formgrens förslag om återremiss”
Vid omröstningen avgives 5 ja-röster och 6 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således Holger Formgrens förslag om återremiss.
__________
Holger Formgren föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv till en lösning
med en gemensam måltidsverksamhet och att hemställa om att kommunstyrelsen, som
övergripande ansvarig, påtar sig samordningsansvaret för den fortsatta handläggningen
av ärendet och att sakkunnig måltidsexpert skall projektanställas på 3 år för att utarbeta
förslag till förändring av verksamheten inklusive konsekvensbeskrivning och att
måltiderna till äldreboendet och boendestödet i Svanesundsområdet även i fortsättningen
upphandlas av den som åtar sig driften av Restaurang Eken.
Hans Pernevik föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunstyrelsekontoret
att med ledning av förd diskussion fackligt förhandla ärendet.
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Bo Andersson med instämmande av Torsten Olegård föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå förslaget till samordning inom måltidsverksamheten.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Holger Formgrens förslag.
__________

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till arbetsutskottet.
__________
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Dnr 1999.175 214

Antagande av detaljplan för delar av Barrevik 1:12 och 1:14
Föreligger förslag till detaljplan upprättat 1999-03-15 samt reviderad 2001-04-23. syftet
med planen är att möjliggöra avstyckning av 1 st tomt för bostadshus.
Kommunstyrelsen har 1995-11-29 § 192 medgivit föreslagen planändring.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2001-05-17 § 105 att godkänna det
1999-03-15 upprättade och 2001-04-23 reviderade planförslaget samt översända
detsamma till kommunfullmäktige för antagande.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för delar av Barrevik 1:12 och 1:14 enligt föreliggande förslag
upprättat 1999-03-15 och reviderat 2001-04-23.

__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp.:
Kommunrevisionen
Miljö- och byggnadsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kanslichef
Ekonomichef
Kommunchef
KOMREV

Ks § 121
Au § 99

Dnr 2001.167 007

Yttrande över skrivelse från Kommunrevisionen, daterad april 2001, rörande
”Redovisningsrevision år 2000”
I skrivelse från Kommunrevisionen daterad i april 2001 rörande ”Redovisningsrevision
år 2000” framförs synpunkter på framför allt tre områden. Det gäller attestregler, rätt att
upphandla/köpa varor och tjänster samt avtalskontroller. Kommunrevisionen önskar
svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2001-09-01.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som svar till Kommunrevisionen godkänna kommunstyrelsekontorets
skrivelse 2001-06-18, och
att uppmana samtliga nämnder att snarast i sina delegationsordningar väga in de
synpunkter som framförts i ovan angiven skrivelse, och
att göra en översyn av styrelsens delegationsordning särskilt med avseende på i
skrivelsen omnämnda förhållanden, samt
att uppdra åt kommunchefen att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att ta fram
kommungemensamma regler för avtalshantering.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Dnr 2001.169 007

Anmälan av revisionsrapport avseende granskning av sociala omsorgsnämndens
verksamhet år 2000
Kommunens revisorer överlämnade 2001-05-16 en skrivelse jämte rapport avseende
granskning av Sociala omsorgsnämndens verksamhet år 2000.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp.:
Resultatansvariga

Ks §123
Au § 102

Dnr 2001.170 101

Resultatansvar inom kommunstyrelsen
Genom omorganisation av nämnder har kommunstyrelsen under senare tid tillförts ett
antal nya verksamheter. Bland annat av denna anledning behöver styrelsens beslut
(1999-10-05 § 225) att utse resultatansvariga förnyas.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att utse resultatansvariga enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse 2001-07-10.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
___________
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Dnr 2001.160 351

Försäljning av avloppsreningsanläggning i Ellös
Kommunen driver för närvarande en s.k. floutationsanläggning som ”för-renar”
Fiskberedning Paul Mattsson AB:s industriavloppsvatten innan slutlig rening vid Ellös
avloppsreningsverk.
Företaget har önskemål att överta anläggningen genom köp för att därigenom få
en helhetslösning för borttagande av så mycket föroreningar som möjligt ur
avloppsvattnet innan överpumpning till kommunens behandling vid Ellös
avloppsreningsverk.
Föreligger förslag till avtal daterat 2001-06-21 om försäljning.
Försäljningen innebär att företaget köper anläggningen för 135.000:(etthundratrettiofemtusen) vilket motsvarar det avskrivningsvärde som kvarstår
för anläggningen.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna försäljningen av avloppsreningsanläggningen i Ellös enligt avtal
daterat 2001-06-21.
__________
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________

qdls/ks/ksprot00

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2001-08-15

14

Exp.:
Tekniska enheten
Avtalspart

Ks § 125
Au § 104

Dnr 2001.161 351

Avtal om mottagande av industriavloppsvatten från Fiskberedning Paul
Mattsson AB
Föreligger förslag till avtal enligt rubrik daterat 2001-06-21.
Tekniska enheten driver för närvarande en s.k. floutationsanläggning som ”för-renar”
Fiskberedning Paul Mattsson AB:s industriavloppsvatten innan slutlig rening vid Ellös
avloppsreningsverk.
Företaget betalar för denna rening en tilläggsavgift för den extra föroreningsmängd som
tillförs floutationsanläggningen. Avgiften baseras på de uppmätta halterna av organiskt
material samt de uppmätta halterna totalfosfor reducerat med de halter som finns i
normalt avloppsvatten. Mätningarna görs i nuvarande förbindelsepunkt innan
reningsanläggningen.
Företaget har önskemål att överta floutationsanläggningen genom köp, och den extra
föroreningsmängden kommer då att uppmätas i ny förbindelsepunkt efter
reningsanläggningen.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtal daterat 2001-06-21 om mottagande av industriavloppsvatten
(med årsförfallodag 2001-09-01) under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner försäljning av avloppsreningsanläggningen i Ellös.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp.:
Tekniska enheten
Avtalspart

Ks § 126
Au § 105

Dnr 2001.162 454

Samarbetsavtal om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall
Den 1 juli 2001 träder ny lagstiftning i kraft. Uttjänta elektriska och elektroniska
produkter måste hanteras enligt nytillkomna regler i Renhållningsförordningen
(1998:902, § 25) och enligt särskilda föreskrifter utfärdade av Naturvårdsverket (NFS
2000:X). Vidare träder en förordning om producentansvar i kraft
(SFS 2000:208). Förordningen kräver bland annat att producenter, i samband med
nyförsäljning av vissa typer av elektriska och elektroniska produkter, skall ge köparen
möjlighet att utan ersättning återlämna liknande, uttjänta produkter (köparen får
återlämna högst samma antal som han/hon köper).
Den nya lagstiftningen innebär nya krav på producenterna, men också på kommunerna.
Kommunerna har ett fortsatt ansvar för att omhänderta det el-avfall, som hushållen inte
återlämnar till producenterna i samband med köp.
Med anledning av den nya lagstiftningen föreligger ett förslag till samarbetsavtal
innehållande tre delavtal (huvudavtal avseende hantering, tilläggsavtal rörande
transporter samt tilläggsavtal rörande verksamhetsavfall). Dessa tre avtal möjliggör en
effektiv hantering och omhändertagande av uttjänta elektriska och elektroniska
produkter.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande avtal daterat 2001-06-21 om hantering av elektriskt
och elektroniskt avfall samt tilläggsavtalen rörande verksamhetsavfall
samt transporter från flera kommunala mottagningsplatser till en central
avhämtningsplats.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Dnr 2001.003 091

Motion om förändrad organisation och uppbyggnad av Räddningstjänsten
Rolf Karlsson, moderaterna föreslår i motion daterad 2001-01-08 att
kommunfullmäktige beslutar att omorganisera Räddningstjänsten på Orust med i
motionen angivna målsättningar och att för ändamålet tillsätta en arbetsgrupp bestående
av politiker och berörda tjänstemän samt att inbjuda intresserade organisationer,
föreningar och näringsliv att på egen bekostnad delta i arbetsgruppen och att för
arbetsgruppens inledande arbete anvisa 85 000 kronor ; medel att utgå av Eget Kapital
samt att uppdra till arbetsgruppen att insamla , analysera och föredra förslag till projekt
som dels syftar till att verka i projektförslagets anda samt dels uppfyller de kriterier som
Leaderprojektet Carpe Mare kräver.
Över motionen föreligger yttrande från samhällsbyggnadsnämnden som
2001-05-17 § 101 beslutar att anta remissvar i enlighet med tjänsteyttrande från
räddningschefen daterat 2001-03-08 samt att ställa sig positiv till att en arbetsgrupp
tillsätts som utreder frågorna vidare.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela att utredning för att föreslå en ändamålsenlig organisation för
Räddningstjänsten pågår.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till pågående utredningsarbete anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Dnr 2001.092 091

Motion om folkomröstning om förbindelse mellan Svanesund och fastlandet
Bengt Johansson, centerpartiet föreslår i motion av 2001-04-18 kommunfullmäktige
besluta att genomföra folkomröstning i rubricerade fråga.
Frågan om förbindelse mellan Svanesund och fastlandet har varit föremål för
kommunfullmäktiges behandling tidigare i motioner. Senast beslutade
kommunfullmäktige efter motion härom 1999-03-25 § 23 bl a att med bifall till
motionen anhålla hos Vägverket Region Väst om att verket låter utföra en förstudie över
broförbindelse mellan Svanesund och fastlandet och att denna anpassas till de nya
vägtrafikförhållandena på Orust och fastlandet och de nya finansieringsmöjligheterna.
Frågan om folkomröstning specifikt behandlas efter motion härom samma år – 1999-0128 § 7. Kommunfullmäktige beslutade då att avslå motionen i enlighet med
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och med motiveringen att en folkomröstning
inte kommer att ha annat än en rådgivande funktion då inga statliga medel finns anslagna
för en förbindelse de närmaste 10 åren och inga förändringar vad gäller ekonomi och
länsplanering har skett sedan översiktsplanen för Svanesund antogs samt att överlämna
frågan till kommunens översiktplanering som påbörjas under 1999.
__________
Torsten Olegård föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen uppdra
till kommunstyrelsen utarbeta formerna för genomförande av en lokal folkomröstning.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Torsten Olegårds förslag.
__________
Eva Magnusson föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till att frågan är
mer regional än lokal och att Vägverkets möjlighet att finansiera en förbindelse ligger
långt i framtiden, avslå motionen.
Torsten Olegård och Holger Formgren yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
Mot beslutet anför Eva Magnusson reservation, enligt skriftlig bilaga.
__________
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Exp.:
Försvarsdepartementet

Ks § 129
Au § 108

Dnr 2001.165 174

Yttrande över betänkandet Reformerat sotningsväsende (SOU 2001:42)
Orust kommun har inbjudits att avge yttrande över rubricerat betänkande. Eventuellt
remissvar skall vara inkommet till Försvarsdepartementet senast
2001-09-10.
I betänkandet föreslås en avveckling av sotningsmonopolet samt att ansvaret för
sotningsobjekten överförs på objektsinnehavaren. Sotningen konkurrensutsätts och
dagens långa avtal med skorstensfejarmästarna skall upphöra. Kommunens roll renodlas
till att omfatta tillsyn. Marknadskrafterna skall reglera utbudet av sotningstjänster. I
glesbygd kan detta innebära att kommunerna får tillhandahålla sådana tjänster.
Förslaget till kommunens yttrande har framtagits av kommunstyrelsekontoret i
samarbete med räddningschefen. Synpunkter på betänkandet har begärts från
ekonomichefen och tekniska enheten.
I yttrandet anges sammanfattningsvis att det är rimligt att sotningen avmonopoliseras
och anpassas till övrig verksamhet i samhället utan att det för den skull ges avkall på
kvalitet och säkerhet. Det är också behövligt att de gamla och tidsmässigt alltför långa
avtalen mellan kommunerna och skorstensfejarna ses över eller upphör.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att i yttrande över betänkandet anföra:
” Orust Kommun får avge sina synpunkter mot bakgrund av kommunens
karaktär av mindre kommun med både glesbygd och flera små tätorter, långa
avstånd, åretruntbebodda öar utan fastlandsförbindelse och en avsevärd
sommarbebyggelse.
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Kommunens synpunkter omfattar avvecklingen av sotningsmonopolet och överförandet
av ansvaret för sotningsobjekten på objektsinnehavaren. Därigenom skall dagens avtal
med skorstensfejarmästaren kunna bringas att upphöra och kommunens roll renodlas till
att omfatta tillsyn. Marknaden kommer att reglera utbudet av sotningstjänster. I
glesbygder kan kommunen behöva tillhandahålla sotningstjänster även fortsättningsvis.
1. Sammanfattning
Orust kommun finner förslaget till avmonopolisering och en konkurrensutsättning av
sotningen vara en nödvändig och riktig anpassning till övriga samhället, utan att det för
den skull ges avkall på kvalitets- och säkerhetskrav. Betänkandets förslag till
finansiering av kommunernas ökade kostnader bör ges ytterligare bearbetning, särskilt
för glesbygdskommunerna. Modernisering och omarbetning av entreprenadavtalen med
skorstensfejarna kan vara en början till genomförandet av betänkandets förslag och bör
komma till stånd snarast.
2. Avveckling av sotningsmonopolet och kommunernas kostnader
Räddningstjänst och sotning har anpassats efter dagens samhälle. Sotningsmonopolet
däremot har varit föremål för flera utredningar utan att någon anpassning kunnat ske.
Betänkandets förslag, att ansvaret skall läggas på objektsinnehavaren, överensstämmer
med utvecklingen i övrigt i samhället och bör nu genomföras. Ansvaret finns egentligen
redan inskrivet i räddningstjänstlagen 41 §. Ett genomförande av konkurrensutsättning
av sotningstjänster skulle också komma att överensstämma med vad som gäller för
övriga tjänsteutbud i dag.
Objektsinnehavarens föreslagna ansvar och samhällets tillsynsansvar jämförs i
betänkandet med hisskontroll, ventilationskontroll OVK och bilbesiktning. Vid
hisskontroll och besiktning gäller automatiskt nyttjandeförbud om objekten inte
motsvarar ställda krav. För sotningsansvarets utkrävande föreslås i betänkandet
föreläggande och förbud med eventuellt vite. När det gäller brandskydd och
föreläggande att inte nyttja en eldstad exempelvis, ter sig dessa sanktioner både
långsamma och kostsamma. För den enskilde är ett direkt nyttjandeförbud lättare att
förstå och understryker bättre var ansvaret för sotningsobjektet ligger.
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För kommunens del kan en jämförelse göras med tillsynen enligt plan- och bygglagen,
brandsynen och tillsynen över va-anläggningar. Dessa uppgifter är väl integrerade i den
kommunala verksamheten. Sotningen däremot, som utförs av självständiga bolag, står
utanför. För kommunerna innebär utredningsförslaget nya åtaganden, särskilt för
glesbygdskommunerna, och därmed ökade kostnader.
Misskött sotning utgör en risk för omgivningen. Under den tid marknaden stabiliserar
sig vid en konkurrensutsättning förväntas avgifterna öka. Det finns alltid en naturlig
ovilja mot ökade kostnader. Objektsinnehavaren behöver en redan etablerad myndighet
att vända sig till, som också kan utfärda förelägganden. Det bör då vara en statlig
myndighet, så som är fallet vid hiss- och bilbesiktning.
Oavsett om tillsynsmyndigheten är statlig eller kommunal fordrar säkerheten att krav på
tillsynspersonernas kompetens skrivs in i räddningstjänstförordningen t ex som för
brandmästare i 8 §.
3. Kommunernas entreprenadavtal
Sotningsverksamheten är inte integrerad med kommunernas ordinarie verksamheter.
Entreprenadavtalen mellan kommunerna och sotarna tillkom i början av 1990-talet och
är på en rad punkter i behov av översyn eftersom de ger upphov till tolkningstvister.
Flera av dessa avtal upphör att gälla först när skorstensfejarmästaren uppnår 65 års ålder,
vilket kan dröja ytterligare ett 10-tal år. Något utrymme för omförhandling ges inte i
avtalen. Normalt binder kommunerna sig inte för en så lång period. Om betänkandet inte
heller denna gång leder till ett upphävande av sotningsmonopolet som ger underlag för
en uppsägning av entreprenadavtalen, bör i vart fall en modernisering av avtalsvillkoren
komma till stånd genom en omförhandling på central nivå.
I betänkandet anses avtalen kunna sägas upp utan att kommunerna råkar ut för påföljder.
Skorstensfejarmästarnas riksförbund synes vara av annan uppfattning. Oavsett vem som
har rätt eller hur det hela formuleras, verkar ett avgörande i domstol vara ofrånkomligt.
Det kan då ifrågasättas om inte frågan först borde lösas i samförstånd mellan parterna
centralt för att uppnå gemensamma bestämmelser och undvika onödiga
samhällskostnader.
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4. Glesbygd
I betänkandet har uppmärksammats problemet med etableringar i glesbygd. Kommunen
är skyldig att tillhandahålla tjänsterna. Om ingen spontan etablering sker får det ske
antingen genom att kommunen anställer eller träffar avtal med skorstensfejare.
Ansvarets övergång till objektsägaren blir i dessa kommuner inte särskilt tydlig, även
om lagstiftningen ändras. Särskilda bestämmelser och informationsinsatser kommer att
behövas.
Som förutses i betänkandet kommer kommunens kostnader att öka och bör självklart
finansieras. Finansieringen bör ges en klar formulering i bestämmelserna. Underförstått
så förutsätter Orust kommun att kommunerna inte ska stå för den uppkomna
merkostnaden.”
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Dnr 2000.008 093

Anmälan av inkomna skrivelser
Rolf Karlsson, Käringön 2001-06-28 Motion rörande fartbegränsning till sjöss
Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) 2001-06-26 Er kommun och vi inom
allmänflyget har ett gemensamt intresse att värna om
Regeringskansliet – Justitiedepartementet 2001-05-17 Beträffande er ansökan om
bidrag för utvecklingsarbete för den svenska folkstyrelsen
Svenska kommunförbundet 2001-06-11 En nationell handlingsplan mot rasism,
främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering
Samhällsbyggnadsnämnden 2001-06-14 § 147 Käringön 1:49 hus 34, rivning av
befintligt uthus samt nybyggnad av byggnad; olovligt utförda åtgärder
Svenska Kommunförbundet 2001-06-20 Cirkulär 2001:59 Statligt stöd för
bredbandsutbyggnad
Västtrafik 2001-07-02 Protokoll från bolagsstämma den 17 maj 2001
Västtrafik Årsredovisning för år 2000 och verksamhetsplan för 2002-2004
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation

Dnr 2001.034 002
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut fattade vid sammanträde 2001-06-13,
2001-06-27, 2001-08-01
Dnr 2001.014 257
Förköpsärenden
Beslut fattade enligt förteckning
Dnr 2001.035 020
Övriga personalärenden
Beslut enl förteckning – löpnr 56 – 85
Dnr 2001.143 702
Tillstånd att servera alkoholdrycker
Carl Lilja AB ”Kök & Fisk”, Ellös
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
Dnr 2001.172 002
Uppdrag att på kommunstyrelsens vägnar
underteckna handlingar
Lina Andersson (vik) ekonomienheten
Dnr 2001.087 164
Yttrande ang ansökan till hemvärnet
Anders Gustafsson, Ellös
Dnr 2001. 037 052
Upphandling
Entreprenadavtal enligt förteckning 2001-08-06
Dnr 2001.173 517
Transporttillstånd
Dispens enligt 159 § vägtrafikkungörelsen för
AB Lars Larsson Grävmaskin gällande transport av Friggebod
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Dnr 2001.038 294
Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser m m
Hyreskontrakt – bostäder enligt förteckning 2001-08-06
Nyttjanderättsavtal enligt förteckning 2001-08-06
Återlämnande av överlämnad garantiförbindelse enligt
förteckning 2001-08-06
Dnr 2001.040 090
Bidrag
Bostadsanpassningsbidrag enligt förteckning 2001-08-06

___________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

qdls/ks/ksprot00

25

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2001-08-15

26

Exp.:
Tekniska enheten
Ks § 132

Dnr 2001.174 350

Antagande av entreprenör för gatu- och va-anläggningar i Nösund
GF-konsult har projekterat gatu- och va-anläggningar i Nösund.
Anbudsförfrågan av entreprenaden har utannonserats och vid anbudstidens utgång 200106-28 hade 5 st anbud inkommit.
Kommunstyrelsekontorets tekniska enhet har utvärderat anbuden.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Markbygg i Bohuslän AB, Uddevalla som entreprenör att utföra gatu- och
va-anläggning i Nösund och uppdra till kommunstyrelsekontorets tekniska enhet
att beställa entreprenaden.
__________
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Exp.:
Tekniska enheten

Ks § 133

Dnr 2001.175 293

Antagande av entreprenör för ombyggnad av Strandgårdens servicehus i Ellös
Kommunstyrelsekontorets tekniska enhet har projekterat och utarbetat
förfrågningsunderlag till rubricerade projekt.
Anbudsförfrågan av entreprenaden har utannonserats och vid anbudstidens utgång 200106-25 hade 4 st anbud inkommit.
Kommunstyrelsekontorets tekniska enhet har utvärderat anbuden.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Hansson & Söner Entreprenad AB, Hjälteby som entreprenör för om- och
tillbyggnad av Strandgårdens servicehus i Ellös och uppdra till
kommunstyrelsekontorets tekniska enhet att beställa entreprenaden.
__________
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