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Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 5 maj 2015 kl 17.30-22.40

Beslutande

Se sidan 2

Övriga deltagande

Ralph Håkanson, Mårtensson & Håkanson AB
Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Marie-Louise Bergener, nämndsekreterare

Utses att justera

Anders Arnell, Daniel Peterson

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Medborgarservice måndagen
den 11 maj, 2015, kl 17.00.

Sekreterare

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

Paragraf 54-62

Ordförande

……………………………………..
Bengt Torstensson

Justerare

………………………………………………………………………….
Anders Arnell
Daniel Peterson
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2015-05-07
Datum för anslags2015-05-12
uppsättande

Datum för anslags nedtagande
2015-06-03

Förvaringsplats Kommunstyrelseförvaltningen, Henån
För protokollet
………………………………………..
Marie-Louise Bergener
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Deltagarförteckning
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

28
29
30
31

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)
Anders Forsberg (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Jörgen Nielsen (S)
Ulla Buhr (S)
Johan Eriksson (S)
Inger Heimburger (S)

2

Omröstningsprotokoll
Närv

KS § 56

MBN § 56

Närvarande

Närvarande

X
X

Nej

Avst

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

Ingrid Cassel (M)
Anders Hygrell (M)
Anders Arnell (M)
Hans Pettersson (M)
Sofia Hygrell (M)
Leif Apelgren (M)
Mats Överfjord (M)
Rolf Asplund (M)
Orvar Martinsson (M)
Nils Pettersson (M)
Lisbeth Arff (M)

X
X
X
X

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

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
X

X

X

Christer Hellekant (MP)
Kristina Svensson (MP)
Sven Olsson (MP)
Ulla Kedbäck (MP)
Kia Nordqvist (MP)
Mikael Hägne (MP)

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

KF §
Ja

X
X
X

X
X
X
§ 54-59 kl 17.30-22.30
X
X
X
X

§60-62 kl 22.30-22.40

X
X
X
X
X

X
X
X
§ 54-57 kl 17.30-21.30
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Nr
32
33
34
35

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

36
37

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

X
X

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

40

41

38
39
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Närv

KS § 56

MBN § 56

Närvarande

Närvarande

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

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

X

Summa

40

X

29

37

KF §
Ja

Nej

Avst
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KF § 54

KS/2012:2615

Granskning av byggprocessen av Henåns skola
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-16 § 1 att uppdra till kommunchefen att snarast
upphandla en extern aktör för granskning av hela byggprocessen samt begära medel
härför.
Kerstin Gaddes motion om att utreda erfarenheter från planeringen och
byggnationen av Henåns skola, daterad 2012-08-27 har behandlats av
kommunfullmäktige. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra till
kommunstyrelsen att göra en översyn (vitbok) av planeringen för och byggandet av
Henåns skola för att kunna gå vidare inom kommunen när det gäller nya
byggnationer, samt att i utredningen anlita utomstående med stort kunnande inom
området och att skyndsamt bedriva översynen så att samma scenario inte uppstår
igen.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-13 § 202 att med hänvisning till skrivelse
daterad 2012-10-29 bifalla motionen.
Veronica Almroth (FP) föreslog i motion 2012-08-21 kommunfullmäktige besluta att
uppdra åt revisionen att skyndsamt tillsätta en oberoende haverikommission som ska
utreda hela processen för byggnationen av Henåns skola från beslut om byggande till
färdig byggnad och att granskningen skall vara färdig innan starten av Ängås skola
byggnation, samt att resultatet av granskningen ska publiceras på kommunens
hemsida och presenteras i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-28 § 5 att med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut 2012-12-13 § 202 anse motionen besvarad.
Upphandling har genomförts utifrån de förutsättningar som givits i kommunchefens
uppdrag och detta har resultera i att ett företag vid namn Mårtensson & Håkanson
AB Byggrådgivare har antagits som leverantör.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-08-14 bland annat att bevilja 200.000 så att
beslutad granskning av hela byggprocessen kan genomföras med externt upphandlad
aktör.
Som en del av underlaget till genomgången har en analys av beslutsfattandet med
anknytning till hela processen kring framtagande och byggande av ny skola i Henån,
gjorts internt inom kommunsstyrelseförvaltningens stab.
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Den externa utredaren överlämnar på kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-22
den färdigställda utredningen Rapport – Granskning av byggprocessen, daterad 201504-21.
Som underlag i ärendet finns en skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad
2015-04-15 och utredningen Rapport – Granskning av byggprocessen, daterad 201504-21.
___________
Kanslichefen informerar om granskningen av beslutsprocessen i ärendet.
Den externa utredaren informerar om granskningen av byggprocessen.
Ordföranden, Kerstin Gadde (S), med instämmande av Bertil Olsson (S), föreslår
kommunstyrelsen besluta att uppdra åt arbetsutskottet att bereda ärendet vidare
utifrån underlaget skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2015-04-15
och utredningen Rapport – Granskning av byggprocessen, daterad 2015-04-21
Kommunstyrelsen bifaller Kerstin Gaddes förslag.
Bertil Olsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna utredningen
Rapport – Granskning av byggprocessen, daterad 2015-04-21 och skrivelse från
kommunstyrelseförvaltningen, daterat 2015-04-15 till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen bifaller Bertil Olssons förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt arbetsutskottet att bereda ärendet vidare utifrån underlaget, utredningen
Rapport – Granskning av byggprocessen, daterad 2015-04-21 och skrivelse från
kommunstyrelseförvaltningen daterad 2015-04-15, samt
att överlämna utredningen Rapport – Granskning av byggprocessen, daterad 201504-21 och skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-04-15 till
kommunfullmäktige.
_________
Den externa utredaren informerar om granskningen av hela byggprocessen.
Kommunfullmäktige lägger granskningen till handlingarna.
__________
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KS/2015:188

Interpellationer / Frågor
Fredrik Stengafvel (SD) skriver i fråga inkommen 2015-04-24:
”Varför är det så svårt att få fungerande webbsändningar av fullmäktiges möten? Nu
var det problem senast och det var ingen sändning alls på marsmötet. Att teknikern
är frånvarande på marsmötet är inte ett fullgott skäl att inte ha webbsändning , med
2015 års teknik och kunskap måste vi kunna ha kompetenta ersättare vid frånvaro
och en fungerande teknik på samtliga möten. Vi måste kunna ge våra medborgare på
Orust en enkel tillgänglighet till politiken och de beslut som fattas i fullmäktige,
därför är webbsändningarna mycket bra under förutsättning att de också fungerar.
Ska vi leva efter den öppenhet och transparens som majoriteten vid sitt övertagande
vurmade för, så är en fungerande webbsändning av fullmäktiges möte ett krav.”
__________
Kommunfullmäktiges ordförande svarar att en dialog med bibliotekschefen redan
påbörjats. Efter sommaren kommer en rekryteringsprocess att påbörjas för att lösa
problematiken.
__________
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Exp:
Samtliga nämnder/utskott/förvaltningsområden
Ekonomienheten
KF § 56

KS/2015:496

Revisionsberättelse för år 2014 samt fråga om ansvarsfrihet
Revisionen, utsedda revisorer av kommunfullmäktige, har granskat den verksamhet
som bedrivits i kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden .
Som underlag finns revisionsberättelse för år 2014, daterad 2015-03-30.
__________
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges presidium; Bengt Torstensson (S), Ulla Kedbäck (MP) och Solweig
Lewin (FP) yrkar bifall till revisorernas förslag att inte bevilja kommunstyrelsen
ansvarsfrihet. Detsamma gör även Orvar Martinsson (M), Fredrik Stengafvel (SD),
Socialdemokraterna genom Inger Heimburger (S), Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna genom Anders Arnell (M).
Christer Hellekant (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Kommunstyrelsen
ansvarsfrihet dock med Revisionens kvarstående anmärkning avseende styrning och
uppföljning.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på bägge och finner Revisionens förslag
antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att inte bevilja ledamöterna i kommunstyrelsen ansvarsfrihet.
Miljö- och Byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ledamöterna i Miljö- och Byggnadsnämnden ansvarsfrihet
__________
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Exp:
Samtliga nämnder/utskott/förvaltningsområden
Ekonomienheten
KF § 57

KS/2015:85

Årsredovisning Orust kommun 2014
Kommunstyrelseförvaltningens stab överlämnar härmed upprättat förslag till
årsredovisning för år 2014. Bokslut och årsredovisning har varit föremål för
revisorernas granskning.
Kommunens resultat uppgick till minus 25,3 miljoner kronor. Det budgeterade
resultatet var plus 20 miljoner kronor. Budgetavvikelsen uppgick till minus 45,3
miljoner kronor. Åtgärder och merkostnader för att Henåns skola inte var i bruk
uppgick till minus 26,9 miljoner kronor av budgeterad nivå. Förvaltningsområde
omsorg redovisade ett utfall på minus 28,6 miljoner kronor mot budget.
Årets balanskravsresultat efter justeringar blev minus 23,8 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige kan besluta om att disponera motsvarande från
resultatutjämningsreserven som för närvarande uppgår till 36,6 miljoner kronor. En
disponering innebär i så fall att nämnderna inte behöver återställa
balanskravsresultatet under de kommande tre åren.
Nettoinvesteringarna uppgick till 123,6 miljoner kronor av 167,5 miljoner kronor i
budget. Bland de större investeringarna kan nämnas renovering och ny-/ombyggnad
av Ängås, Varekils och Henåns skola.
Ett av de fyra finansiella målen nådde målnivån för 2014. Orsaken till att endast ett
mål nåddes var på grund av underskottet.
Resultatet för koncernen uppgick till minus 17,8 miljoner kronor. Stiftelsen
Orustbostäder ingår i koncernen och redovisade ett positivt resultat om 7,5 miljoner
kronor.
I samband med att årsredovisningen för 2013 godkändes, fick kommunstyrelsen i
uppdrag att särskilt uppmärksamma verksamheternas redovisning av
handikappolitiskt program i nästkommande årsredovisningar. Årsredovisningen för
2014 har därför kompletterats med redovisning av aktiviteter från handikappolitiskt
program.
Årsredovisningen är ständigt föremål för vidareutveckling. Årets upplaga har bland
annat även kompletterats med resultat från jämförelseprojektet Kommunens Kvalitet
i Korthet och årets intern kontroll.
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Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014, upprättad av kommunstyrelseförvaltningens stab
Tjänsteskrivelse, upprättad av kommunstyrelseförvaltningens stab 2015-03-10
Kerstin Gaddes (S) förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad årsredovisning för 2014, samt
att disponera 23,8 miljoner kronor från resultatutjämningsreserven för att 2014 års
balanskrav ska bli noll.
Ingrid Cassel (M) föreslår ett tillägg i andra att-satsen: att disponera 23,8 miljoner
kronor från resultatutjämningsreserven, med hänvisning till extraordinära kostnader
för Henån skola, för att 2014 års balanskrav ska bli noll.
Kommunstyrelsen bifaller Kerstin Gaddes förslag med Ingrid Cassels tilläggsförslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad årsredovisning för 2014, samt
att disponera 23,8 miljoner kronor från resultatutjämningsreserven, med hänvisning
till extraordinära kostnader för Henån skola, för att 2014 års balanskrav ska bli noll.
__________
Bertil Olsson (S) och Kerstin Gadde (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad årsredovisning för 2014, samt
att disponera 23,8 miljoner kronor från resultatutjämningsreserven, med hänvisning
till extraordinära kostnader för Henån skola, för att 2014 års balanskrav ska bli noll.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KF § 58

KS/2015:399

Godkännande av investering för åtgärder för skredrisksäkring av Henån
Kommunen beställde en översiktlig bedömning av förstärkningsåtgärder längst
Strandvägen i Henån som utfördes av Vectura 2012. Bedömningen fastlade att utan
förstärkningsåtgärder genom erosionsskydd längs med hela ån kommer risken för
skred och ras att öka med tiden, dels genom den instabilitet som finns i slänten idag,
och dels genom att klimatförändringarna ger periodvis högre flöden än tidigare där
vattenhastigheten ökar med högre erosionstakt som följd. Bedömningen visade även
på behovet av fördjupade utredningar längst sträckan av ån som går genom den
centrala delen i Henån och inte minst vid Statoil där skredrisken är högst.
Kommunen beställde en fördjupad stabilitetsutredning vid Statoil och längst med
hela centrala delen av ån samt en redogörelse på vilka förstärkningsåtgärder som ska
utföras. Bohusgeo utförde den fördjupade utredningen och med den som grund har
även en kostnadsberäkning tagits fram för de nödvändiga förstärkningsåtgärderna.
Slänterna är för branta och för att minska risken för primärt och sekundärt skred
behöver man flacka ut slänterna och förse slänten med ett erosionsskydd
(krossmaterial). Slänten mot Statoil behöver flackas ut mest och det kommer att
minska den belagda ytan något och vägräcken samt uteservering flyttas. Det ligger
kommunala vatten och avloppsledningar i närheten av Statoil men dessa bedöms inte
beröras av åtgärderna.
På övriga centrala delar av ån kommer man att på västra sidan att arbeta med en
utflackning av slänten och ett erosionsskydd. På delar av sträckan finns befintliga
stensättningar som kan behållas. På östra sidan kommer troligtvis trottoaren att
påverkas men omfattningen av detta beror till stor del av utrymmet man kan ta av ån
för att få en tillräckligt flack släntlutning.
Totalkostnaden för ovanstående åtgärder är beräknad till 5 800 000 kronor.
Etapp 1 Statoil är beräknad till 1 500 000 kronor och byggnation beräknas påbörjas
och slutföras mellan år 2015- 2016.
Etapp 2 är beräknad till 4 300 000 kronor och byggnation beräknas påbörjas och
slutföras under 2016.
Beslutsunderlag
PM, 2014-01-24
Karta G501, 2014-01-24
Karta av sektion
Kartering av nuvarande erosionsskydd Bilaga 1
Karta G501 med färgmarkerad schakt för Statoil, 2013-12-18
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Kalkyl Henån Ån, 2014-10-09
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt– Åtgärder för skredrisksäkring av
Henån etapp 1 – med total beslutad investeringsram om 1,5 miljoner kronor för
2015 (KF 2014-12-11 § 202), och
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras det förslagsläggande förvaltningsområdet (samhällsutveckling), samt
att godkänna investeringsprojekt - Åtgärder för skredrisksäkring av Henån etapp 2 –
med investeringsram om 4,3 mkr för 2016.
_________
Veronica Almroth (FP) yrkar bifall till utskottets förslag och föreslår
kommunstyrelsen besluta att uppdra till utskottet för samhällsutveckling att innan
igångsättande samråda med Länsstyrelsen för att utreda möjligheten att samordna
åtgärder för skredsäkring i Henån med förbättringsåtgärder för öringsvandringen,
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller Veronica Almroths förslag.
Christer Hellekant (MP) yrkar bifall till utskottets förslag och föreslår
kommunstyrelsen besluta att uppdra åt utskottet för samhällsutveckling att utreda
möjligheten att söka statsbidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap,
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller Christer Hellekants förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till utskottet för samhällsutveckling att innan igångsättande samråda med
Länsstyrelsen för att utreda möjligheten att samordna åtgärder för skredsäkring i
Henån med förbättringsåtgärder för öringsvandringen, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med utskottets förslag, samt
att uppdra åt utskottet för samhällsutveckling att utreda möjligheten att söka
statsbidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, under förutsättning
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12

2015-05-07

att godkänna igångsättning av investeringsprojekt– Åtgärder för skredrisksäkring av
Henån etapp 1 – med total beslutad investeringsram om 1,5 miljoner kronor för
2015 (KF 2014-12-11 § 202), och
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras det förslagsläggande förvaltningsområdet (samhällsutveckling), och
att godkänna investeringsprojekt - Åtgärder för skredrisksäkring av Henån etapp 2 –
med investeringsram om 4,3 mkr för 2016.
___________
Lars Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt– Åtgärder för skredrisksäkring av
Henån etapp 1 – med total beslutad investeringsram om 1,5 miljoner kronor för
2015 (KF 2014-12-11 § 202), och
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras det förslagsläggande förvaltningsområdet (samhällsutveckling), och
att godkänna investeringsprojekt - Åtgärder för skredrisksäkring av Henån etapp 2 –
med investeringsram om 4,3 mkr för 2016.
___________
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Exp:
Projektledare
Kommunchef
Ekonomienheten
KF § 59

KS/2012:2615

Tilläggsanslag i form av utökad investeringsram för åtgärder på Henåns
skola, samt svar på Kommunstyrelsens beslut 2014-06-26 att utreda
möjligheten med energibesparing inom beslutad investeringsram i form av
exempelvis solceller.
Tilläggsanslag i form av utökad investeringsram för åtgärder på Henån Skola, samt
svar på Kommunstyrelsens beslut 2014-06-26 att utreda möjligheten med
energibesparing inom beslutad investeringsram i form av exempelvis solceller.
KS/2012:2615
Att konvertera ett så pass stort objekt som byggts för naturligt ventilation till
mekanisk ventilation, med därtill hörande nytt yttertak, har visat sig vara en minst
sagt komplex och omfattande uppgift.
Av PM daterat 2015-03-31 framgår att utredning verkställts avseende energibesparing
i form av solceller. Utredningen visar att någon ekonomisk lönsamhet inte går att
uppnå och dessutom ökar riskerna för inläckage på grund av det stora antalet
fästpunkter. Finansieringen för en dylik anläggning på taket ryms dessutom ej heller
inom den tidigare beviljade investeringsramen. Rekommendationen är därför att
solceller ej bör monteras på Henån Skolas tak, utan man bör i så fall hellre finna en
mer lämplig placering på annat objekt.
I samma PM, daterat 2015-03-31, framgår även vilka ytterligare åtgärder som måste
göras för att skolan skall kunna användas utan framtida problem Alla de åtgärder
som finns med i detta PM är av sådan art att de inte bör bortprioriteras. Här ingår
även åtgärder som tidigare inte tagits med eller har bortprioriterats av någon
anledning.
Den nya beräknade riktkostnaden och det fasta arvodet innebär att slutsumman
sammantaget hamnar på 71 miljoner kronor. Sedan tidigare har kommunfullmäktige
beviljat en investeringsbudget 43 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2015-04-28
Bilaga PM -Projektet Åtgärdspaketet Henån skola, internt projektnummer 2227,
daterad 2015-03-31
Bilaga Beställning av kompletterande byggentreprenadåtgärder för objektet Henån
skola daterad 2015-04-27
Bilaga Åtgärder Henån skola, daterad 2015-04-14
___________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inte installera solceller på Henåns skolas tak, samt
att anse uppdraget om att utreda frågan om eventuella solceller på Henåns skolas tak
avslutat.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna tillkommande investering för projekt Åtgärder Henåns skola, med 28
miljoner kronor, till en total projektbudget på 71 miljoner kronor, och
att prioritera in den tillkommande investeringen, i av kommunfullmäktige tidigare
beslutad investeringsram (2014-12-11 § 202), med 16 miljoner för 2015 och 12
miljoner för 2016, samt
att samtliga tillkommande driftkostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras förvaltningsområde lärande.
____________
Inga Göransson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och föreslår
kommunstyrelsen besluta att genomföra beställningen till NCC Construction Sverige
AB av kompletterande byggentreprenadåtgärder för Henån skola, under
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den tillkommande investeringen.
Kommunstyrelsen beslutar
att inte installera solceller på Henåns skolas tak, och
att anse uppdraget om att utreda frågan om eventuella solceller på Henåns skolas tak
avslutat, samt
att genomföra beställningen till NCC Construction Sverige AB av kompletterande
byggentreprenadåtgärder för Henån skola, under förutsättning att
kommunfullmäktige godkänner den tillkommande investeringen
Moderaterna, genom Ingrid Cassel, och Folkpartiet, genom Veronica Almroth,
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att genomföra beställningen till NCC
Construction Sverige AB av kompletterande byggentreprenadåtgärder för Henån
skola, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den tillkommande
investeringen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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att godkänna tillkommande investering för projekt Åtgärder Henåns skola, med 28
miljoner kronor, till en total projektbudget på 71 miljoner kronor, och
att prioritera in den tillkommande investeringen, i av kommunfullmäktige tidigare
beslutad investeringsram (2014-12-11 § 202), med 16 miljoner för 2015 och 12
miljoner för 2016, samt
att samtliga tillkommande driftkostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras förvaltningsområde lärande.
Moderaterna, genom Ingrid Cassel, och Folkpartiet, genom Veronica Almroth, deltar
ej i kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige.
Paragrafen är omedelbart justerad.
____________
Anders Arnell (M) med instämmande av Ingrid Cassel (M) föreslår
kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg av en 4:e
att-sats: att kommunens projektledning omgående förstärks med 1-2 personer för att
avlasta nuvarande projektledare.
Kerstin Gadde (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Leif Apelgren (M), Veronica Almroth (FP) samt Fredrik Stengafvel (SD) yrkar bifall
till Anders Arnells förslag om en 4:e att-sats.
Ordföranden förklarar att Anders Arnells förslag på en 4:e att-sats får väckas som ett
nytt ärende i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna tillkommande investering för projekt Åtgärder Henåns skola, med 28
miljoner kronor, till en total projektbudget på 71 miljoner kronor, och
att prioritera in den tillkommande investeringen, i av kommunfullmäktige tidigare
beslutad investeringsram (2014-12-11 § 202), med 16 miljoner för 2015 och 12
miljoner för 2016, samt
att samtliga tillkommande driftkostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras förvaltningsområde lärande.
Moderaterna och Folkpartiet begär att få protokollfört att Anders Arnells förslag ej
får tas upp i kommunfullmäktige.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KF § 60

KS/2015:448

Taxa för industrimark
Orust kommun beslutade 2010-10-21 § 102 att tomtpriset för industrimark på Orust
ska vara 250 kr/m2 exkl. va-anläggningsavgift. Prisnivån är den samma över hela
Orust. Industrimarkspriset ska årligen 1:a januari uppräknas med konsumentprisindex oktober 2010 som bas.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2015-04-01 § 47 att ge
förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att se över formerna för försäljning
av råmark.
_________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut av 2010-10-21 § 102 rörande tomtpris för industrimark, samt
att industrimark i framtiden säljs till marknadspris.
__________
Inga Göransson (C) yrkar bifall till utskottets förslag.
Ingrid Cassel (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunchefen att
se över nuvarande delegationsordning gällande försäljning av industrimark och
återkomma till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen bifaller Ingrid Cassels förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunchefen att se över nuvarande delegationsordning gällande
försäljning av industrimark och återkomma till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva sitt beslut av 2010-10-21 § 102 rörande tomtpris för industrimark, samt
att industrimark i framtiden säljs till marknadspris.
__________
Lars Larsson (C) och Michael Relfsson (FpO) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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kommunfullmäktige besluta
att upphäva sitt beslut av 2010-10-21 § 102 rörande tomtpris för industrimark, samt
att industrimark i framtiden säljs till marknadspris.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18

2015-05-07

Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling

KF § 61

KS/2015:445

Höjning av gästhamnsavgiften för Käringön, Mollösund och Gullholmen
Gästhamnen på Käringön är den mest besökta av kommunens samtliga gästhamnar.
Därefter har Mollösund och Gullholmen flest besökare. Under högsäsong är det mestadels
fullbelagt och slitaget på bryggor, bojar, sanitetshus och övrig utrustning tillhörande
gästhamnarna är stort. Inför säsongen 2014 genomfördes åtgärder på gästhamnarna med
drygt 800 000 kronor och inför säsongen 2015 kommer ytterligare åtgärder genomföras för
ca 700 000 kronor. Sammanlagt är det åtgärder på ca 1,5 miljon för åren 2014-2015. Inför
säsongen 2016 kommer ytterligare åtgärder att behöva genomföras till en beräknad kostnad
av 500 000 kronor.
För finansieringen av åtgärderna föreslås en höjning av gästhamnstaxan för Käringön,
Mollösund och Gullholmen med 100 kr/gästnatt under tiden vecka 25 till och med vecka
33 vart år. Föreslagen höjning ger följande avgifter per båtstorlek
Båtar < 10 m 300 kr/dygn inkl. moms
Båtar mellan 10 – 13 meter 350 kr/dygn inkl. moms
Båtar > 13 m 510 kr/dygn inkl. moms
Under övriga tid – reduktion med 100 kr/dygn inkl. moms
Totalt är det i dessa tre hamnar mellan 12 000 – 12 500 gästnätter per år vilket med en
höjning med 100 kronor skulle innebära intäktsökning med ca 1 miljon kr/år.
Avgifterna i Marstrands gästhamn för motsvarande båtstorlek under högsäsong är 300, 370
respektive 500 kr/dygn och i Sotenäs kommun är avgiften 299, 361 respektive 453
kr/dygn. Både Marstrand och Sotenäs har också taxa för gästande båtar större än 14 meter
där avgifterna varierar mellan 567 – 850 kr/dygn beroende båtlängd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-03-23
_________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att i Käringön, Mollösund och Gullholmens gästhamnar, under V25-33, är avgifterna för
båtar < 10m 300 kr/dygn, för båtar 10-13 m 350 kr/dygn och för båtar > 13 m 510 kr/
dygn och vid övriga tider – reduktion med 100 kr/dygn, samt
att avgifterna gäller från och med 2015-06-01.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19

2015-05-07

Inga Göransson (C), med instämmande av Christer Hellekant (MP), yrkar bifall till
utskottets förslag.
Fredrik Stengafvel (SD) föreslår att avgifterna för båtar i samtliga gästhamnar i Orust
kommun, under V25-33, är < 10m 300 kr/dygn, för båtar 10-13 m 350 kr/dygn och för
båtar > 13 m 510 kr/ dygn och vid övriga tider – reduktion med 100 kr/dygn, samt
att avgifterna gäller från och med 2015-06-01.
Två förslag finns. Ordförande frågar på båda och finner att kommunstyrelsen bifaller
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beslutar
att i Käringön, Mollösund och Gullholmens gästhamnar, under V25-33, är avgifterna för
båtar < 10m 300 kr/dygn, för båtar 10-13 m 350 kr/dygn och för båtar > 13 m 510 kr/
dygn och vid övriga tider – reduktion med 100 kr/dygn, samt
att avgifterna gäller från och med 2015-06-01.
Sverigedemokraterna, via Fredrik Stengavel, reseverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
___________
Lars Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fredrik Stengavel (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta att avgifterna för båtar i
samtliga gästhamnar i Orust kommun, under V25-33, är < 10m 300 kr/dygn, för båtar 1013 m 350 kr/dygn och för båtar > 13 m 510 kr/ dygn och vid övriga tider – reduktion med
100 kr/dygn, samt
att avgifterna gäller från och med 2015-06-01.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på bägge och finner kommunstyrelsens
förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att i Käringön, Mollösund och Gullholmens gästhamnar, under V25-33, är avgifterna för
båtar < 10m 300 kr/dygn, för båtar 10-13 m 350 kr/dygn och för båtar > 13 m 510 kr/
dygn och vid övriga tider – reduktion med 100 kr/dygn, samt
att avgifterna gäller från och med 2015-06-01.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Sverigedemokraterna, via Fredrik Stengafvel, reseverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
___________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling

KF § 62

KS/2015:485

Avgift för dygns- och timparkering, Tuvesvik
För att täcka kostnader som är förenat med parkeringsplatser inom kommunen
beslutade kommunfullmäktige 2006-05-18 § 34 att införa parkeringsavgift vid
färjeläget i Tuvesvik för långtidsparkering med 40 kr/dygn och korttidsparkering
med 5 kr/tim.
I samband med att parkeringsanläggningen byggdes ut fastställde
kommunfullmäktige 2012-11-15 § 185 ny avgift om 70 kr/dygn och 8 kr/timma.
Inför beslutet om höjning 2012-11-15 hade en jämförelse gjorts med
omkringliggande kommuner. I Uddevalla varierade avgifterna mellan 72 – 300
kr/dygn och timparkeringsavgiften varierade mellan 3-30 kr per tim.
Ökade kapitalkostnader och driftkostnaden av parkeringsytorna har medfört att
nuvarande parkeringsavgifter inte täcker kostnaderna. Samhällsutveckling föreslår att
P-avgifterna i Tuvesvik höjs till 100 kr/dygn respektive 9 kronor/timma.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2015-03-25
_________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ny avgift till 100 kr/dygn respektive 9 kr/timma (inkl. moms) för
besöksparkeringarna vid Tuvesvik, samt
att avgifterna gäller från och med 2015-06-01.
_________
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
enligt utskottets förslag.
_________
Michael Relfsson (FpO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ny avgift till 100 kr/dygn respektive 9 kr/timma (inkl. moms) för
besöksparkeringarna vid Tuvesvik, samt

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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att avgifterna gäller från och med 2015-06-01.
_________

