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KS/2016:83
§ 199
Förvaltningens information
Förvaltningsområde samhällsutveckling
- Regionen har presenterat ett utkast till kostnadsberäkning utförd av en konsult
angående bro vid Svanesund samt väganslutningar (väg 734, 770 och E6). Bro: 250300 mkr. Väganslutningar: 450-550 mkr. Driftkostnader ingår ej. Genomgång med
konsult ska nu ske. Nästa steg är att presentera en färdig rapport samt plan för hur
projektet ska drivas vidare. Olika finansieringslösningar ska bl.a. undersökas.
- Information om samarbete/avtal med SISU för att utveckla föreningsverksamheten
på Orust. Bland annat ska Orust ingå i Pilotprojekt för en satsning på att använda
föreningslivet för en ökad integration i samhället.
Förvaltningsområde lärande
- Arbete med detaljbudget pågår. Verksamheter som har statsbidrag är svårare att
föreslå förändringar för, då bidrag kan återkrävas i vissa fall. Ekonomiska
tilldelningen till skolområden ses över.
- Som en åtgärd för att minska kön inom barnomsorgen så har lärande tagit fram ett
nytt förslag/ärende som innebär en ny avdelning genom modullösning vid
Ängbergets förskola. Direktupphandling är uppstartad.
- Kan bli aktuellt att starta en ny avdelning i Svanesund/Varekil under 2017.
- Kommunen medverkar i ett forskningsprojekt i samarbete med Högskolan Väst och
Dals Ed kommun för att undersöka varför pojkars resultat i skolan är så dåliga.
Projektet startar upp under vår-vintern och medel ska även sökas från Västra
Götalandsregionen.
Förvaltningsområde omsorg
- Personalsituationen fortsatt svår, speciellt inom verksamheten för Barn och unga.
- Flyktingsituationen. Prognosen för mottagande 2017 är nedskriven. Kommunen har
inte tagit emot så många ensamkommande barn hittills under året. Migrationsverket
har förklarat sig nöjd med hur Orust kommun har organiserat mottagandet hittills.
- Ekonomi. Förvaltningsområdet jobbar på med detaljbudgeten och
besparingsåtgärder, bl.a. håller man igen på investeringssidan.
Kommunchefens stab
- Henån skolas ombyggnation ska snart slutregleras. En slutrapport beräknas kunna
lämnas till kommunstyrelsen i november. Preliminärt ser det ut som att
kostnadsramarna har hållits och att det blir ett litet överskott.
- Utredning pågår om att skapa en Familjecentral vid nya vårdcentralen som byggs vid
Kapriofolgården. Närhälsa/Mödravårdscentral, öppen förskola samt några funktioner
inom socialtjänsten är tänkt att ingå i Familjecentralen. En projektgrupp och
styrgrupp är bildad för att ta fram ett förslag.
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- Information om näringslivsmöte 3/11 där kommunen och Svenskt näringsliv är
värdar. Nya Näringslivsrådet ska bl.a. presenteras.
- Information om att förslag till riktlinjer för Intraprenader är framtagna och ska
godkännas av kommunchefens ledningsgrupp. Därefter ska förslaget samverkas innan
det går för politiskt ställningstagande.
- Kommunrevisionen har granska representationen m.m. på förvaltningen. Nya rutiner
är framtagna.
- Lägesrapport om projektet Meningsfull väntan som riktar sig till asylsökande.
- Kommunens chefer har utbildats i frågor som rör ny förstärkt lagstiftning kring
arbetsmiljöfrågor. Bland annat har nya frågor lagts till i formulär som används vid
medarbetarsamtal.

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen
_____
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KS/2016:540
§ 200
Samordningsförbundet Väst - besök
Samordningsförbundet Väst bildades 1 januari 2015 efter sammanslagning av
Samordningsförbundet Norra Bohuslän och Samordningsförbundet Uddevalla,
Orust & Färgelanda.
Vid dagens sammanträde lämnar ordförande och förbundschefen för
Samordningsförbundet en presentation av verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen.
____
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KS/2016:1465
§ 201
Översyn taxor inom äldreomsorgen 2016
Den 15/12-15 beslutade riksdagen att anta regeringens förslag till ändring i reglerna
för kommunal utjämning och om höjt tak för vissa kommunala avgifter. Det
sistnämnda innebär att kommunerna får möjlighet att höja avgifterna för exempelvis
hemtjänst, dagverksamhet och så kallat särskilt boende om de vill. Dessa ändringar
börjar gälla 1/7-16.
Mot bakgrund av riksdagens beslut om förslag till ändringar i reglerna för kommunal
utjämning och om höjt tak för vissa kommunala avgifter samt ett behov av en
översyn av vissa andra taxor, lägger förvaltningsområde Omsorg förslag om höjning
av taxor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-12 med bilagor:
1. Ekonomisk effekt Orust kommun.
2. Räkneexempel vid höjning av maxtaxebelopp.
3. Jämförelse av taxenivåer i grannkommuner.
Utskottet för omsorg 2016-10-11, § 89
____
På kommunstyrelsen föreslår Bertil Olsson (S) att utskottets förslag ska bifallas.
Ordföranden frågar om utskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att maxtaxebeloppet höjs från 48 % till 53,92 % av prisbasbeloppet. Denna höjning
innebär en höjning av omvårdnadsavgiften för brukare på särskilda boenden och de
som beviljats hemtjänst,
att maten till ordinärt boende ska följa priset per matportion enligt upphandlat avtal
och att prisjustering sker årligen,
att höja matavgiften på särskilda boenden till 7 % av prisbasbeloppet,
att höja hemsjukvårdsavgiften från 250 kronor/månad till 300 kronor/månad, samt
att höja avgiften för larm från 200 kronor/månad till 300 kronor/månad.
____
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KS/2016:1562
§ 202
Antagande av avgifter för tjänster och service, Räddningstjänsten
Kommunfullmäktige har beslutat att taxorna skall regleras enligt KPI. Den senaste
tidens utveckling av KPI innebär i princip att taxorna är oförändrade men
kostnaderna ökar.
Taxan har kompletterats med poster för mottagande av inbrott- och personlarm,
som inte tidigare varit reglerade i taxan. Några poster är borttagna då
räddningstjänsten inte tillhandahåller dessa tjänster.
Verksamhetens bedömning är att taxan för tjänster och service är i behov av en
justering för att klara de ökade kostnaderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-16
Taxor för räddningstjänsten avgifter för tjänster och service 2017, 2016-09-16
Utskottet för samhällsutveckling 2016-10-05, § 128.
____
Ordföranden frågar om utskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxor för räddningstjänstens avgifter för tjänster och service 2017, daterat
2016-09-16
____
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KS/2016:1567
§ 203
Slamsugningstaxa 2017
Förvaltningens bedömning är att prisnivån för slamsugningskollektivet kompenseras
med den indexjustering som skett och att ytterligare justeringar under 2017 gentemot
2016 års taxa ej behöver vidtas. En måttlig prisjustering över tid kan dock inte
uteslutas kommande år. Taxan har kompletterats med två poster, dels för mottagning
av externslam och hantering av fosforfällor som inte tidigare varit reglerad i taxan
och några ytterligare förtydliganden av mer redaktionell art.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-14
Slamsugningstaxa, daterad 2016-09-14
Utskottet för samhällsutveckling 2016-10-05, § 130
____
Ordföranden frågar om utskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Slamsugningstaxa 2017, daterad 2016-09-14, att gälla från och med 201701-01.
____
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KS/2016:1566
§ 204
Antagande av renhållningstaxa och prislista för avfall och återvinning 2017
Förvaltningens bedömning är att kostnaden för renhållningskollektivet kommer att
öka något med denna indexjustering av kostnader för inhämtning av hushållsavfall
som skett, och att marginella justeringar under 2017 gentemot 2016 års taxa behöver
vidtas.
Den uppkomna kostnadsökningen som hänför sig till indexjustering av
insamlingskostnader bedöms kunna hanteras inom nuvarande ekonomisk ram.
Ett införande av något utökade öppettider samt förbättrad service i forma av utökad
bemanning på den så kallade återvinningsgården för allmänheten på Månsemyrs
ÅVC skulle generera en ökad personalkostnad med cirka 420 000 kronor årligen.
Detta innebär en justering av taxan med cirka 2,2 % för finansiering av en
heltidstjänst.
De utökade öppettiderna har vunnit en stor uppskattning bland kunderna. För att ha
möjlighet att ge ytterligare service, i första hand på ÅVC, erfordras att mer personal
kan schemaläggas på de utökade öppettiderna. Den föreslagna justeringen av taxan
innebär att ”normalkunden” för ett hushållsabonnemang betalar cirka 25-50 kronor
mer per år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-14
Renhållningstaxa 2017, daterad 2016-09-14
Prislista renhållningsavgifter 2017, daterad 2016-09-14
Prislista för avfall och återvinning 2017, daterad 2016-09-16
Utskottet för samhällsutveckling 2016-10-05, § 131
____
På kommunstyrelsen föreslår Lars Larsson (C) att utskottets förslag ska bifallas.
Ordföranden frågar om utskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Renhållningstaxa 2017, daterad 2016-09-14, att gälla från och med
2017-01-01, och
att anta Prislista renhållningsavgifter 2017, daterad 2016-09-14, att gälla från och med
2017-01-01, samt
att anta Prislista för avfall och återvinning 2017, daterad 2016-09-16, att gälla från
och med 2017-01-01.
____
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KS/2016:1569
§ 205
Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2017
Hamnverksamheten har under 2016 genomfört större förändringar avseende först
och främst gästhamnsverksamheten. Detta har utvärderats under sommaren 2016
och som en följd av detta föreslås följande förändringar i hamntaxan.
Gästhamnar
Ett flertal gäster har uttryckt önskemål om att elförsörjning och duschar/toaletter
skall ingå i den gästhamnsavgift som erläggs. Förvaltningens förslag är att
gästhamsavgifterna justeras enligt förslag till Hamn- och båtplatstaxa 2017, daterad
2016-09-19, och att därmed ovanstående avgifter ingår i gästhamnsavgiften. Viss
justering görs även mellan vilka veckor som skall vara låg-, mellan- respektive
högsäsong jämfört med 2016 och utifrån det utfall som har konstaterats. I förslaget
ingår även att justera intervallen för båtarnas längder samt att en ”dagbiljett” kan
lösas för ett dagsbesök i gästhamn (mellan klockan 10:00-16:00).
Fasta båtplatser
För de fasta båtplatserna (cirka 1 250 stycken), fördelas dessa så att cirka 350 stycken
av dessa är utan y-bom och försedda med annan akterförtöjning, resterande – cirka
900 stycken – är försedda med y-bom. Kommunens nuvarande taxa gör en skillnad
mellan platser som är försedda med y-bom respektive annan akterförtöjning.
Förvaltningens uppfattning är att kostnaden för en båtplats till större delen är
beroende på bredden – ”brygglängd” – än typ av akterförtöjning och anser där med
att prisskillnaden mellan de olika akterförtöjningssätten skall minska över tid.
Förslaget är att ha en försiktig prisutveckling som ändå ger ekonomiska möjligheter
att investera och underhålla kommunens hamnanläggningar. Detta skulle förslagsvis
innebära en justerings av taxan för båtplatser utan y-bom med + 10 % och platser
med y-bom + 5 % för år 2017, vilket redovisas i förslag till Hamn- och båtplatstaxa,
daterad 2016-09-19.
Taxor för större fartyg (långsidesförtöjningar) föreslås justeras med ca + 5 % för
2017 enligt förslag till Hamn- och båtplatstaxa, daterad 2016-09-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-21
Hamn- och båtplatstaxa 2017, daterad 2016-09-19
Utskottet för samhällsutveckling 2016-10-05, § 132
____
På kommunstyrelsen föreslår Hans Pettersson (M) att ärendet ska återremitteras för
framtagande av mer fakta rörande hamnverksamhetens utfall under sommaren.
Veronica Almroth (L) föreslår att utskottets förslag ska bifallas.
Ordföranden Kerstin Gadde (S) föreslår att utskottets förslag ska bifallas med
tillägget att kommunstyrelsen för egen del beslutar att uppdra till kommunstyrelsens

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11

2016-10-26

förvaltning att snarast redovisa kommunens kostnader för sophanteringen i
gästhamnarna.
Ordföranden frågar först kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag, och finner att det ska avgöras idag.
Därefter frågar ordföranden om utskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med
ja besvarad.
Slutligen frågar ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes
tilläggsförslag, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att snarast redovisa kommunens
kostnader för sophanteringen i gästhamnarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxor enligt Hamn- och båtplatstaxa 2017, daterad 2016-09-19, att gälla
från och med 2017-01-01.
Reservation
Hans Pettersson (M) och Anders Arnell (M) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
____
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KS/2016:1565
§ 206
Antagande av va-taxa 2017
Va-verksamheten finansieras genom avgifter i va-taxan, både vad gäller drift och
investering. Under 2016 har en reviderad inriktning av va-verksamhetens
avloppsreningskapacitet gjorts, vilket innebär att investeringsbehovet är reducerat
jämfört med tidigare prognoser. Någon justering av brukningstaxan för 2017, utöver
den taxa som är beslutad för 2016, krävs inte. Förvaltningens förslag är dock att
anläggningsavgifterna skall följa den kostnadsutveckling som är inom
markentreprenadbranschen för att bibehålla och i någon mån öka nuvarande
kostnadstäckningsgrad. Enligt beräkningar är kostnadstäckningsgraden med
nuvarande taxa cirka 60-70 %. För att möjliggöra en offensiv och önskvärd
exploateringsverksamhet är det en förutsättning att anslutningsavgifterna är
självfinansierade till största möjliga del.
Va-verksamheten står inför ett stort investeringsbehov de närmaste kommande åren.
Förutom nya/renoverade/ombyggda reningsverk är det nödvändigt med en
kapacitetsökning på vattenverket alternativt mellankommunala lösningar. Miljö- och
drifttekniska förbättringsåtgärder erfordras på kommunens övriga
avloppsreningsverk bland annat till följd av myndigheternas krav på kväverening.
Framdragning och inrättande av verksamhetsområden vid nyexploateringar bedöms
att öka. Samtidigt bedöms också anslutning av befintliga områden med
otillfredsställande enskilda va-lösningar, som vill ansluta till den allmänna
anläggningen, bli fler.
Va-verksamheten är självförsörjande genom finansiering med avgifter. För att klara
av det kommande investeringsbehovet behöver va-taxan justeras årligen. Förändring
av va-avgifterna innebär att anslutningsavgifterna anpassas inför 2017. I
nedanstående tabell jämförs anslutningsavgiften för ett så kallat typhus i 10 stycken
bohuskommuner.
Stenungsund
Munkedal
Lysekil
Orust
Kungälv
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Tjörn
Uddevalla

154 000
212 450
220 500
229 300
242 688
246 675
257 790
264 900
269 948
274 275

Förvaltningens förslag är anslutningsavgifterna för 2017 justeras med + 5 % jämfört
med 2016 års taxa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-21
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Va-taxa 2017, daterad 2016-09-15
Utskottet för samhällsutveckling 2016-10-05, § 133
____
På kommunstyrelsen föreslår Lars Larsson (C) att utskottets förslag ska bifallas.
Ordföranden frågar om utskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Va-taxa 2017, daterad 2016-09-15, att träda ikraft 2017-01-01.
Jäv
Anders Arnell (M) anmäler jäv och deltar inte handläggningen av ärendet.
Reservation
Michael Relfsson (FpO) reserverar sig mot beslutet.
____
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KS/2016:1715
§ 207
Ändrad timtaxa samt index från 2017 för miljöbalken och tillsyn receptfria
läkemedel
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b §
kommunallagen. Miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket innehåller särskilda
föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden
bör utöver den andel som skall skattefinansieras sträva efter full kostnadsfinansiering
för tillsynen. Som ett led i detta arbete sker en fortlöpande översyn av taxorna.
Miljötaxan är fastställd av kommunfullmäktige 2013-02-28, § 9, och 2013-12-12
§ 192 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt miljötillsynsförordningen).
Taxan för tillsyn av receptfria läkemedel är fastställd av kommunfullmäktige
2010-12-16, § 157.
Taxorna skall årligen indexjusteras med konsumentprisindex (KPI-totalindex) efter
september som basmånad. Vid indexuppräkningen äger Miljö- och
byggnadsnämnden rätt att avrunda avgiften till högre eller lägre närmast hela tiotal
kronor. Timtaxan 800 kr bibehölls oförändrad 2014 och 2015 eftersom
KPI-förändringen varit marginell.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i juni 2015 tagit fram en ny
handledning och beräkningsmodul för att beräkna handläggningskostnaden per
timma. Avgiftsunderlagen i miljöbalkstaxan är utformad utifrån uppskattad
tidsåtgång som multipliceras med aktuell timtaxa (bilagorna 1 och 2).
Miljö och Byggnadsförvaltningen bedömer också att det bör genomföras vissa
mindre ändringar som innebär en anpassning av nuvarande miljötaxa under bilaga 1.
Kommunens egna lönekostnader men även vissa fasta kostnader har ökat under
denna period, vilket innebär att verksamheten är totalt sätt underfinansierad och inte
uppnår tillräcklig täckningsgrad. Totalt omfattar miljöbalkstillsynen ca 6 tjänster
(handläggare/administration/arbetsledning).
Timtaxorna nationellt (2016) har ett intervall mellan 700-1240 kr med ett genomsnitt
av 870 kr som skall uppräknas till 2017 års nivå. Flertalet av kommunerna inom
Fyrbodal och Göteborgsregionen har redan betydligt högre taxor över 900 kr/timma.
SKL har tagit fram ett prisindexindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet
är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas
utveckling i fasta löner och priser. PKV ersätter nuvarande uppräkning med
konsumentprisindex (KPI). Orust kommuns taxor har sedan 2012 endast höjts med
30 kr, vilket i princip innebär ett års höjning med PKV-index.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås för varje kalenderår (avgiftsår) få besluta att
höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV), publicerad på
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SKL hemsida i oktober månad. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober
månad 2017 (kommunfullmäktiges beslutsår 2016).
Förslaget är att höja nuvarande timtaxa för miljöbalkstillsyn och tillsyn receptfria
läkemedel till 910 kr (SKL-underlaget 905 kr). Avgiftshöjningen som motsvarar 14 %
skall ses mot bakgrund att taxan varit relativt konstant sedan 2012.
Mindre ändringar i miljöbalkstaxan:
De mindre ändringarna innebär en anpassning av kostnaderna för handläggningen
samt redaktionellt till gällande lagrum.
-

Taxans 12 §: Nuvarande lydelse - Avgift för prövning ska erläggas även om
ansökan avslås. Tillägg- Timavgift tas därefter ut för ny prövning om denna
sker i omedelbar anslutning till den föregående.

-

Bilaga 1 (hälsoskydd): Prövning av hållande av vissa djur som inte räknas som
sällskapsdjur enligt lokala hälsoskyddsföreskrifterna (ändras från fast avgift
till timavgift).

-

Bilaga 1 (kemiska produkter): Ändrat lagrum- Prövning av ansökan eller
anmälan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. (Förordning (SFS 2014:425)
om bekämpningsmedel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-07, med taxeförslag som bilagor.
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-09-22, § 203
____
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt miljö- och
byggnadsnämndens förslag, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till ändrade timavgifter i miljöbalkstaxan och taxan för tillsyn av
receptfria läkemedel,
att anta mindre ändringar i miljötaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som framgår av taxans
bilaga 1,
att timtaxan för tillsyn miljöbalken samt receptfria läkemedel ändras från 1 januari
2017 till 910 kr/timma,
att miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja
de i denna taxa antagna fasta avgifterna med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkten för
indexuppräkningen är oktober månad 2016, samt
att ändrade taxor ska gälla från och med 1 januari 2017.
______
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KS/2016:1716
§ 208
Ändrad timtaxa samt index från 2017 för prövning och offentlig kontroll inom
livsmedelstillsynen
Syftet med livsmedelstaxan är att den svenska regeringen har beslutat att den
offentliga kontrollen till fullo ska bekostas av avgifter. Kommunerna åläggs samtidigt
en skyldighet att som lokal kontrollmyndighet ta ut avgifter för den kommunala
livsmedelskontrollen. De avgifter som kontrollmyndigheterna skall ta ut är dels årlig
kontrollavgift för livsmedelskontrollen dels avgifter för extra offentlig kontroll och
dels avgifter för godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar.
Däremot innebär principen om full kostnadstäckning inte att all verksamhet som
kontrollmyndigheten utför ska avgiftsfinansieras. Kontrollmyndigheterna skall
genom rådgivning, information och på annat sätt skall underlätta för den enskilde
företagaren att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagstiftningen genom att denna
del av verksamheten inte ingår i kontrollen och skall därför inte heller finansieras
med avgifter (12 § livsmedelslagen (2006:804). Livsmedelskontrolltaxan är fastställd
av kommunfullmäktige 2013-12-12, § 193.
Regler om avgiftsfinansiering finns i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel. I den fastslås att offentlig kontroll skall finansieras genom
avgifter som livsmedelsföretagen betalar.
Nämnda avgiftsregler har sin utgångspunkt i artikel 27 i kontrollförordningen som
handlar om avgifter. Där sägs bl.a. att avgifter får tas ut för att täcka kostnaderna för
offentlig kontroll, men avgifterna får inte vara högre än myndighetens kostnader.
Principen är att hela kontrollen ska finansieras genom avgifter. Övriga
tillsynsuppgifter och eventuellt annat ska, om kontrollmyndigheten väljer att ha
sådana uppgifter, finansieras med anslag.
Enligt 3 § avgiftsförordningen är de lokala kontrollmyndigheterna skyldiga att ta ut
en årlig avgift som täcker kostnaderna för den offentliga kontrollen.
Myndigheterna ska beräkna avgiften så att livsmedelskontrollen har tillräckliga
finansiella resurser. Denna princip har sitt ursprung i artikel 26 i förordning (EG)
nr 882/ 2004. Avgiftsförordningen slår fast att kontrollen ska finansieras via avgifter.
De lokala kontrollmyndigheterna får alltså inte finansiera kontrollen med andra
medel än avgifter. Avgiften ska fastställas av nämnden på grundval av en taxa som
kommunfullmäktige bestämmer.
Alla livsmedelsföretagare ska enligt 4 § i avgiftsförordningen betala en årlig
kontrollavgift för den verksamhet som är föremål för offentlig kontroll. Den årliga
kontrollavgiften kan beräknas genom att man multiplicerar den totala tilldelade
kontrolltiden med den av fullmäktige beslutade timtaxan. Det ger den årliga
kontrollavgiften. Avgiften är då baserad på en riskbedömning genom klassning och
ska vara kostnadstäckande.
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Taxan skall årligen indexjusteras med konsumentprisindex (totalindex) efter
september som basmånad. Vid indexuppräkningen äger Miljö- och
byggnadsnämnden rätt att avrunda avgiften till högre eller lägre närmast hela tiotal
kronor.
Taxan ska beslutas av kommunfullmäktige och beräknas så att principen om
tillräckliga finansiella resurser för kontrollen beaktas. Enligt bilaga VI i förordning
(EG) nr 882/2004 ska följande kriterier ligga till grund för beräkning av avgifter:
• Löner till den personal som medverkar i offentlig kontroll. Medverkande personal
inkluderar även administrativ personal, chefer och politiker (i de delar som direkt
avser livsmedelskontroll)
• Kostnader för den personal som medverkar vid offentlig kontroll, inklusive
kostnader för utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor och andra tillhörande
kostnader
• Kostnader för provtagning och laboratorieanalyser
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i maj 2011 tagit fram en
beräkningsmodul för ett lokalt underlag för kommunal timtaxa. Timtaxan beräknas
som 2 separata taxor varav en för offentlig kontroll (normal kontroll) och en taxa för
extra offentlig kontroll. Extra offentlig kontroll är den kontroll som utförs efter att
bristande efterlevnad har påvisats i den normala kontrollen. Extra offentlig kontroll
kan även vara den kontroll som utförs med anledning av befogade klagomål och
liknande.
Timtaxorna är beräknade utifrån nuvarande lokala kontrollkostnader i Orust
kommun och enligt SKL-modulen. Timtaxan bibehölls oförändrad 2014 och 2015
eftersom KPI-förändringen varit marginell. Taxan för offentlig kontroll höjdes 2016
med endast 4 kr till 1150 kr. Kommunens egna lönekostnader men även vissa fasta
kostnader har ökat under denna period, vilket innebär att verksamheten är totalt sätt
underfinansierad och inte uppnår 100 % täckningsgrad. Totalt omfattar
livsmedelstillsynen 1,8 tjänster (handläggare/administration/arbetsledning).
Timtaxorna nationellt har ett intervall mellan 800-1300 kr.
SKL har tagit fram ett prisindexindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet
är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas
utveckling i fasta löner och priser. PKV ersätter nuvarande uppräkning med
konsumentprisindex.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås för varje kalenderår (avgiftsår) få besluta att
höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV), publicerad på
SKL hemsida i oktober månad. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober
månad 2017 (kommunfullmäktiges beslutsår 2016).
Förslaget är att efter avrundning höja nuvarande timtaxa för offentlig kontroll till
1230 kr (SKL-underlaget 1233 kr) och timtaxan för extra offentlig kontroll till 980 kr
(SKL-underlaget 976 kr). Avgiftshöjningen motsvarar ca 7 %.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-07, med taxeförslaget som bilaga.
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-09-22, § 204
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____
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt miljö- och
byggnadsnämndens förslag, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till ändrade timavgifter i livsmedelstaxa för prövning och kontroll
för livsmedelstillsynen,
att timtaxan för offentlig kontroll ändras till 1230 kr/timma och 980 kr/timma för
registrering och extra offentlig kontroll,
att miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja
de i denna taxa antagna fasta avgifterna med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkten för
indexuppräkningen är oktober månad 2016, samt
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2017.
______
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KS/2016:1728

§ 209
Ändringar i gällande Plan- och byggtaxa för miljö- och byggnadsnämnden
Efter att ha tillämpat den nuvarande taxa sedan den beslutades i Kommunfullmäktige
under 2011 har miljö- och byggnadsnämnden sett behov av att revidera delar av den.
Taxans konstruktion bygger på ett förslag från Sveriges kommuner och Landsting
(2011). De stora ändringarna i detta förslag är framförallt i de delar som berör
timdebitering och de anmälningspliktiga åtgärderna. Det har även gjorts mindre
förändringar i taxan i syfte av att avgifterna som tas ut ska stämma bättre överens
med den tid som läggs ner i respektive ärende, men också på grund av ändringar som
gjorts i Plan- och bygglagen.
Bygglovstaxan gällande komplementbyggnader under 50 kvm har fått en ny
objektsfaktor (OF) 3 (tabell 11). Justeringsfaktorn för oisolerade byggnader föreslås i
den reviderade taxan att höjas till 0,6 (tabell 6). Taxetabellen gällande anmälan (icke
lovpliktig åtgärd) har kompletterats med de bygglovsbefriade åtgärder som tillkom i
Plan- och bygglagen 2 juli 2014 (tabell 15). Del av taxan för enklare åtgärder
(tabell13) har förändrats på så sätt att fritidshus numera omfattas av tabell 11.
I ärenden där avgiften är baserad på tidsersättning finns i nuvarande taxa ett
differentierat timpris som styrs av respektive handläggares månadslön. Priset per
timme variera mellan 600 och 1200 kronor beroende på vem som handlägger
ärendet. I förslaget till ny taxa införs istället ett enhetligt timpris (tabell 2). Timpriset
är baserat på SKLs förslag (se bifogade handlingar) med indata hämtat från
förvaltningen.
Justeringsfaktor N föreslås inte att ändras, utan kommer fortfarande att vara 1,2 för
Orust Kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-10-12 med bilagor (Underlag för beräkning av timtaxan samt
förslag på ändringar i nuvarande Plan- och bygglovstaxa)
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-10-20, § 224
____
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt miljö- och
byggnadsnämndens förslag, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av 12 kap. 10 § Plan- och bygglagen (2010:900) anta föreliggande förslag
till ändringar i plan- och bygglovstaxa för miljö- och byggnadsnämnden, samt
att den nya taxan ska gälla från och med den 1 januari 2017.
____
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KS/2016:102

§ 210
Prövning av begäran om planbesked för Kila 1:72
Ansökan inkommen 2016-01-14, kompletterad 2016-06-28 och 2016-08-12 med
syftet att möjliggöra båtservice, turism och utbildning inom fastigheten Kila 1:72.
Kila 1:72 har ansökt om planbesked i samband med att ansökan om planbesked för
de angränsande fastigheterna Kila 1:73 m.fl. för utökad verksamhet inom
Handelsman Flink inkom till kommunen. Sökande, Kämpås ekonomiska förening
c/o Förvaltnings AB Västerstaden, önskade initialt att möjliggöra uppförandet av ett
20-tal hotellmagasin samt konferensanläggning men då fastigheten i sin helhet
omfattas av strandskydd ansågs skäl för upphävande av strandskyddet enligt
miljöbalken saknas för ansökt åtgärd. Sökande för 1:72 önskade därmed att komma
in med en komplettering av ansökan med syftet att möjliggöra båtservice, turism och
utbildning vilket nu ligger till grund för bedömning.
Fastigheten omfattar ca 9800 kvm inkl. vattenområde och ligger i direkt anslutning
till väg 751 på Flatön. Området består idag av grusplan, sprängstensfyllningar och
Enligt kommunens översiktsplan, antagen 2009, föreslås Kila 1:72 kunna utnyttjas
för någon form av turistisk verksamhet och en utveckling av området bedöms
således ha stöd i översiktsplanen.
Ett positivt besked innebär endast att kommunen avser att pröva aktuella åtgärder i en
detaljplaneprocess/planändring och innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att
antas. Observera att ett negativt planbesked inte går att överklaga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-19
Situationsplan, 2016-08-18
Fotomontage, 2016-08-09
Projektbeskrivning, 2016-09-09
Översiktskarta, ortofoto, 2016-09-19
Utskottet för samhällsutveckling 2016-10-05, § 135
____
På kommunstyrelsen föreslår Lars Larsson (C) att utskottets förslag ska bifallas.
Ordföranden frågar om utskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att i en detaljplan pröva förutsättningarna att tillskapa byggrätt för hamn,
verksamheter och utbildning inom fastigheten Kila 1:72,
att planarbetet bör samordnas med planarbetet för Kila 1:73 m.fl. för att säkerställa
en ändamålsenlig helhet av området,
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att som skäl ange att planarbetet är förenligt med intentionerna i Översiktsplan 2009
samt berörda riksintressen och bedöms främja en positiv utveckling av turismen på
Flatön, samt
att detaljplanen avses kunna antas av kommunfullmäktige under 3:e kvartalet 2018.
____
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KS/2016:1549

§ 211
Prövning av begäran om planbesked för Kila 1:64
Ansökan inkommen 2016-09-12 med syftet att tillskapa byggrätt för enbostadshus
inom fastigheten Kila 1:64.
Fastighetsägaren till Kila 1:64 har ansökt om planbesked i samband med att ansökan
om planbesked för de angränsande fastigheterna Kila 1:72 och Kila 1:73 m.fl.
(Handelsman Flink) har behandlats av kommunen. Sökande önskar att uppföra tre
enbostadshus i den norra delen av fastigheten. Bebyggelsen avses att anpassas till
landskapet med materialval och färger som smälter in i naturen och där husen
placeras utifrån tomtens förutsättningar och utsikt.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2016-09-07 att lämna ett förslag vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att i en detaljplan pröva
förutsättningarna för en stugby för uthyrning inom de angränsande fastigheterna Kila
1:73 m.fl. Likaså behandlas av kommunen en ansökan om planbesked för Kila 1:72
inkommen 2016-01-14, kompletterad 2016-06-28 och 2016-08-12.
Enligt kommunens översiktsplan, antagen 2009, ligger Kila 1:64 inom område där
viss förtätning bedöms som möjlig. Bestämmelserna i Miljöbalken 4 kap avseende
högexploaterad kust bedöms inte påverkas då bebyggelsen föreslås i anslutning till
befintlig bebyggelse och ianspråktagen mark.
Ett positivt besked innebär endast att kommunen avser att pröva aktuella åtgärder i en
detaljplaneprocess/planändring och innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att
antas. Observera att ett negativt planbesked inte går att överklaga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-19
Ansökan, 2016-09-12
Översiktskarta, ortofoto 2016-09-19
Utskottet för samhällsutveckling 2016-10-05, § 136
____
På kommunstyrelsen föreslår Lars Larsson (C) att utskottets förslag ska bifallas.
Ordföranden frågar om utskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att i en detaljplan pröva förutsättningarna att tillskapa byggrätter för enbostadshus
inom den norra delen av fastigheten Kila 1:64,
att planarbetet bör samordnas med planarbetet för Kila 1:72 och Kila 1:73 m.fl. för
att säkerställa en ändamålsenlig helhet av området,
att som skäl ange att planarbetet är förenligt med intentionerna i Översiktsplan 2009
samt berörda riksintressen, samt
att detaljplan avses kunna antas kommunfullmäktige under 3:e kvartalet 2018.
____
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KS/2016:411
§ 212
Prövning av begäran om planbesked för fastigheten Högeliden 1:23, Åsavägen
Ansökan inkommen 2016-02-25, kompletterad 2016-04-18 syftar till att möjliggöra
uppförandet av ett flerbostadshus på 5 våningar innehållande 19 lägenheter som
avses upplåtas som hyresrätter inom fastigheten Högeliden 1:23, Åsavägen, Henån.
Ansökan är sedan kompletterad 2016-09-02 med ytterligare två flerbostadshus
innehållande 37 lägenheter.
Orustbostäder önskar att uppföra ett flerbostadshus inom fastigheten Högeliden
1:23.
Fastigheten är idag bebyggd med 14 flerbostadshus på 1-2 plan uppförda under 90talet omfattande totalt 53 lägenheter, flertalet innehållande 2-3 rum och kök men
även några på 4 rum och kök, samt tillhörande komplementbyggnader. De önskar nu
att komplettera bebyggelsen med ett flerbostadshus på 5 våningar innehållande 19
lägenheter på mellan 1- 3 rum och kök samt eventuell ett fåtal med 4 rum och kök.
Lägenheterna avses att upplåtas som hyresrätter.
I samband med ett detaljplanearbete bedöms det som lämpligt att även pröva
förutsättningar för att möjliggöra ytterligare två flerbostadshus och ansökan har
därför kompletterats med en situationsplan för område 2 med två flerbostadshus på
5 våningar varav det ena innehåller 19 lägenheter och det andra 18 lägenheter. Totalt
innefattar alltså beslutsunderlaget tre flerbostadshus och 56 lägenheter.
Enligt kommunens översiktsplan antagen 2009 ligger området inom Henåns
samhällsområde och är utpekat för bostadsbebyggelse enligt gällande detaljplan.
Ett positivt besked innebär endast att kommunen avser att pröva aktuella åtgärder i en
detaljplaneprocess/planändring och innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att
antas. Observera att ett negativt planbesked inte går att överklaga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-09-19
Ansökan, 2016-02-25
Gestaltning, 2016-02-22
PM till planändring, 2016-04-18
Situationsplan, 2016-09-19
Översiktskarta, 2016-09-19
Utskottet för samhällsutveckling 2016-10-05, § 137
____
På kommunstyrelsen föreslår Lars Larsson (C) och Eva Skoglund (S) att utskottets
förslag ska bifallas.
Ordföranden frågar om utskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
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att i en detaljplan pröva förutsättningarna för att tillskapa byggrätt för tre
flerbostadshus inom fastigheten Högeliden 1:23,
att som skäl ange att planarbetet är förenligt med intentionerna i Översiktsplan 2009,
bostadsförsörjningsprogrammet samt berörda riksintressen, samt
att detaljplanen avses kunna antas av utskottet för samhällsutveckling under 4:e
kvartalet 2017.
____
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KS/2014:1459
§ 213
Medel för planläggning för bostäder för del av Henån 1:306 (flerbostadshus
vid ån)
Orustbostäder inkom den 30 juni 2014 med en ansökan om planbesked för del av
Henån 1:306.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-12 § 25 att i detaljplan pröva förutsättningar
för byggande av flerbostadshus inom fastigheten Henån 1:306. Möjligheterna att
tillskapa utrymme för ytterligare allmänna parkeringar inom närområdet ska
undersökas. Kommunfullmäktige beslutade också att möjligheterna att tillskapa
utrymme för ytterligare allmänna parkeringar ska undersökas samt att exploatören
ska betala kostnaden för detaljplanens upprättande.
Syftet med att anslå medel för planläggning är att möjliggöra att kommunen tar fram
en detaljplan som kan ligga till grund för en markanvisning.
Syftet med planläggningen och markanvisningen är att tillskapa nya bostäder i form
av lägenheter i centrala Henån, vilket är i enlighet med riktlinjer i kommunens
bostadsförsörjningsprogram.
Det aktuella området ansågs i beslutet som mycket väl lämpat för planläggning för
bostäder. Skälen för denna bedömning framgår av beslutsprotokollet för det tidigare
beslutet. Kommunen har därefter antagit ett bostadsförsörjningsprogram, vilket
ytterligare betonar vikten av att tillskapa bostäder i tätorterna Henån och Svanesund
med målet att möjliggöra 500 stycken nya bostäder i kommunen inom 10 år.
I samband med beslutet om planbesked fanns ett förslag från utskottet för
samhällsutveckling om att den aktuella delen av fastigheten Henån 1:306 skulle säljas
till Orustbostäder när detaljplanen hade upprättats och vunnit laga kraft.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige valde dock att inte besluta om någon
försäljning av fastigheten till Orustbostäder. Orustbostäder har också tagit ett beslut
om att endast uppföra bostäder på egen mark.
Bedömningen kvarstår att området är lämpligt för planläggning för bostäder. Detta är
helt i linje med översiktsplanen och med riktlinjerna i
bostadsförsörjningsprogrammet. Det finns dock ingen som har rollen som exploatör,
eftersom kommunfullmäktige inte beslutade om något uppdrag att försälja marken
till Orustbostäder. Bedömningen att den bäst lämpade processen framåt är att
kommunen upprättar ett planförslag och därefter låter den utgöra underlag för en
markanvisning. Kommunen tar fram ett förslag till detaljplan som sänds på samråd.
När planen varit ute på samråd arbetar kommunen fram ett markanvisningsprogram.
De anbud om kommer in bedöms och det som är bäst lämpat vinner
markanvisningen. Kommunen färdigställer därefter detaljplanen i samarbete med den
anbudsgivare som vunnit, exploatören. När detaljplanen vunnit laga kraft köper
exploatören marken av kommunen och bebygger fastigheten i enlighet med
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detaljplanen. Exploatören måste också rätta sig efter det markanvisningsavtal som
tecknas med kommunen i samband med att detaljplanen vinner laga kraft.
Kommunen bekostar arbetet med detaljplan och markanvisningsprogram eftersom
det inte finns någon exploatör i det inledande skedet. Kostnaden består i
plankonsultens arbete och kommunens handläggning samt upprättande av
sektorsutredningar för gata, vatten och avlopp, trafik och geoteknik. Den totala
kostnaden beräknas till cirka 670 000 kronor. Markanvisningen bedöms kunna ge
kommunen intäkter om ca 4 900 000 kronor. Beräkningen är gjord utifrån ett
antagande att 45 stycken bostadsrättslägenheter kan möjliggöras. Väljs istället
hyresrätter kan en halvering av intäkterna förväntas. Det förutsätts också att samtliga
kostnader för genomförandet av detaljplanen bekostas av den som vinner
markanvisningen, inklusive en gång- och cykelbana fram till rondellen. Detta innebär
ett positivt netto för exploateringsbudgeten på cirka 4 200 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-22
Exploateringskalkyl, daterad 2016-09-19
Beslut om planbesked, daterat 2016-03-12
Bilaga till beslut om planbesked, daterad 2015-01-19
Utskottet för samhällsutveckling 2016-10-05, § 138
____
På kommunstyrelsen föreslår Lars Larsson (C) att utskottets förslag ska bifallas.
Ordföranden frågar om utskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att i samband med planarbetet ta fram ett markanvisningsprogram för den del av
Henån 1:306, samt eventuella kringliggande kommunala fastigheter, som är aktuella
för planläggning, samt
att godkänna exploateringsbudget för att upprätta detaljplan och
markanvisningsprogram för del av Henån 1:306 (flerbostadshus vid ån) om 670 000
kronor (fördelat på år 2016 med 305 000 kronor och år 2017 med 365 000 kronor).
____
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KS/2014:1341
§ 214
Medel till upprättande av planprogram för Edshultshalls samhälle
Inför arbetet med ett planprogram för Edshultshalls samhälle behöver medel avsättas
till ändamålet och ett exploateringsprojekt upprättas.
Kommunfullmäktige fattade 2015-08-13 § 104 beslut om att upprätta ett enkelt
planprogram för Edshultshall för att beskriva samhällets utvecklingspotential och
skapa förutsättningar för en hållbar och helhetsmässig lämplig utveckling av
samhället. Arbetet med planprogrammet ger allmänheten möjligheten att komma
med idéer och synpunkter och programmet ska sedan utgöra grund för kommande
detaljplanering. Kostnaden för framtagandet av planprogrammet ska enligt
Kommunfullmäktiges beslut fördelas mellan de sökande av planbesked för
fastigheten Edshultshall 1:9 och kommunen.
Beslutet föranleddes av att Kommunfullmäktige 2015-03-12 § 26 beslutade att medge
planbesked för fastigheten Edshultshall 1:9 i syfte att inom ramen för en
detaljplaneprocess pröva om det finns möjlighet till ytterligare byggrätter inom
fastigheten. Fastighetsägarna till Edshultshall 1:9 ska enligt beslut bekosta
planarbetet.
Gällande detaljplan bedöms som otidsenlig och samhällets kulturhistoriska värden
behöver säkerställas. Flertalet befintliga bostäder står på prickad mark enligt gällande
byggnadsplan, det vill säga område där bebyggelse inte är tillåten vilket behöver
åtgärdas. Övriga frågor som behöver utredas handlar bland annat om Jensholmens
utvecklingspotential, möjligheter till förtätning, upplåtelse av mark för sjöbodar,
trafiksituation, samt översvämningsrisker på grund av stigande havsnivåer.
Efter att planprogrammet har vunnit laga kraft är avsikten att det ska tas fram en
eller flera detaljplaner för området. Programarbetet är alltså en förutsättning för att
nya detaljplaner ska kunna komma till stånd. Kostnader i samband med framtagandet
av nya detaljplaner avses fördelas mellan kommun, fastighetsägarna till Edshultshall
1:9 samt eventuellt ytterligare berörda som kan tillgodogöra sig ett mervärde av en ny
detaljplan.
För arbetet med planprogrammet behöver medel avsättas. En första kalkyl med
tidsplan har tagits fram som underlag till beslut om upprättande av
exploateringsprojekt, kalkylen kommer att revideras under arbetets gång då
detaljeringsgraden ökar. Exploateringskalkylen innehåller en uppskattning av
kostnaderna för framtagande av planprogram under 2017 på totalt 460 tkr vilket
inkluderar handläggning och upprättandet av handlingar motsvarande ca 300
arbetstimmar, kostnader för utredningar avseende klimatanpassning och trafik samt
grundkarta och fastighetsförteckning. Kommunen förutsätts stå för 75 % av
kostnaden för planprogrammet motsvarande ca 350 tkr och fastighetsägarna till
Edshultshall 1:9 för återstående 25 %.
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I nuläget föreligger förslag om att anslå medel för att upprätta planprogram medan
övriga delar av kalkylen erbjuder en tidig, översiktlig bild över vilka kostnader och
intäkter som utvecklingen av Edshultshall samhälle skulle kunna resultera i.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-19
Kartbilaga, daterad 2016-09-19
Preliminär exploaterings- och investeringskalkyl, daterad 2016-09-19
Utskottet för samhällsutveckling 2016-10-05, § 139
____
På kommunstyrelsen föreslår Lars Larsson (C) att utskottets förslag ska bifallas.
Ordföranden frågar om utskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att till exploateringsbudgeten anslå ram för planläggning av Edshultshalls samhälle
om 350 000 kronor.
____
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KS/2015:1795
§ 215
Planprogram för Hälleviksstrand samhälle
Syftet med att ta fram ett planprogram är att utarbeta riktlinjer för Hälleviksstrands
fortsatta utveckling utifrån ett helhetsperspektiv och som underlag för kommande
detaljplaner. I översiktsplanen rekommenderas att det tas fram ett planprogram i
samband med att ytor i samhället frigörs när färjetrafiken till Käringön flyttas från
Hälleviksstrand, vilket skedde 2013. Detaljplanen för den äldre bebyggelsen behöver
ersättas för att kunna erbjuda ett fullgott skydd för den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen. Frågan om ett planprogram har ytterligare aktualiserats av att det finns
flera intressenter i samhället som vill ta fram detaljplaner för ny bebyggelse samt
uppdrag om att möjliggöra alternativa upplåtelseformer för sjöbodar och bryggor
(KS/2015:1505).
I översiktsplanen pekas ett antal områden ut som planerade utbyggnadsområden för
bostäder, båtplatser och verksamheter. I översiktsplanen har mark reserverats för
turistanläggning och småbåtshamn. Denna anläggning har delvis byggts ut, men den
huvudsakliga turistanläggningen är ej i drift för närvarande. För den gamla
samhällskärnan gäller en äldre otidsenlig detaljplan. I översiktsplanen betonas det att
denna bör ersättas med en ny detaljplan som på ett bättre sätt säkerställer de stora
kulturhistoriska värdena. I kommunens bostadsförsörjningsprogram rekommenderas
att detaljplaneringen av Edshultshall och Hälleviksstrand färdigställs för att skydda
kulturmiljön. Detta arbete föreslås få en hög prioritet.
Planprogrammet kommer att omfatta den äldre samhällskärnan och samhällets
centrala delar inklusive badplatsen, de parkeringsytor som har frigjorts då
färjetrafiken till Käringön flyttats, ett mindre markområde väster om Lerkilen, några
av de områden som pekas ut i översiktsplanen som möjliga utbyggnadsområden samt
ett nytt område för sjöbodar och bryggor. En tydlig avgränsning av programområdet
kommer att göras under det inledande arbetet, baserat på vilka frågor som
aktualiseras. Att skapa en dialog med allmänheten bör ges en framträdande roll i
arbetet. Alla som berörs i Hälleviksstrand kommer erbjudas möjlighet att lämna
synpunkter på kommunens förslag. Programförslaget kommer också att samrådas
med de kommunala förvaltningarna, föreningar, organisationer och statliga
myndigheter såsom Trafikverket och Länsstyrelsen. Exempel på frågeställningar som
kan komma att behandlas i planprogrammet finns redovisat i en separat bilaga.
Arbetet med planprogrammet bedöms kunna påbörjas under våren 2017 och
beräknas pågå i drygt ett år. Därefter kan den helhetssyn och de riktlinjer som
programarbetet resulterar i användas som utgångspunkt för att upprätta en eller flera
detaljplaner i Hälleviksstrand.
För arbetet med planprogrammet behöver medel avsättas. Planläggningen kan
möjliggöra framtida intäkter från försäljning av kommunal mark i Hälleviksstrand.
Beräknade intäkter, kostnader och investeringar redovisas i bifogad preliminär
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exploateringskalkyl och investeringskalkyl. Kostnaderna för att ta fram
planprogrammet uppskattas till ca 800 tkr.
Förslagsvis beslutas i nuläget endast om att anslå medel för att upprätta planprogram,
medan övriga delar av den preliminära kalkylen kan erbjuda en tidig, översiktlig bild
över vilka kostnader och intäkter som utvecklingen av Hälleviksstrand samhälle
skulle kunna resultera i. Inom ramen för programarbetet kommer det att undersökas
vilka åtgärder som kan bli aktuella och både exploateringskalkyl och
investeringskalkyl kommer revideras efter att programmet har upprättats, vilket
kommer att minska kalkylernas osäkerheter. Under programsamrådet kan inkomna
synpunkter och yttranden också resultera i att de förutsättningar som kalkylen bygger
på ändras. Därefter bör kalkylerna revideras ytterligare i samband med att
detaljplaner tas fram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-09-27
Kartbilaga kommunalt markinnehav samt skiss programområde, 2016-09-19
Inkommen skrivelse från Hälleviksstrands Främjande, 2014-10-27
Preliminär exploaterings- och investeringskalkyl, 2016-09-19
Förslag på frågeställningar som planprogrammet bör behandla, 2016-09-19
Utskottet för samhällsutveckling 2016-10-05, § 139
____
På kommunstyrelsen föreslår Lars Larsson (C) att utskottets förslag ska bifallas.
Ordföranden frågar om utskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen samhällsutveckling att upprätta ett planprogram för
Hälleviksstrand samhälle enligt 5 kap. 10 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900), samt
att till exploateringsbudgeten anslå ram för att upprätta planprogram för
Hälleviksstrand samhälle om 800 000 kronor.
____

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31

2016-10-26

KS/2016:1695
§ 216
Kommunavtal för 2017 med Södra Bohuslän Turism AB
Södra Bohuslän Turism AB är en lokal icke vinstdrivande turisorganisation för de
fyra kommunerna Stenungsund, Kungälv, Tjörn och Orust.
Gällande samarbetsavtal för Södra Bohuslän Turism AB 2013-2016 beslutades av
kommunfullmäktige 2013-02-28 § 10.
Kommunstyrelsen godkände 2015-10-28, § 271 ett tilläggsavtal till samarbetsavtalet
med Södra Bohuslän Turism AB, gällande drift av Orust turistbyrå 2016.
Ett förslag till nytt samarbetsavtal mellan Orust kommun och Södra Bohuslän
Turism AB för 2017 är framtaget.
Beslutsunderlag
Förslag till samarbetsavtal
____
Ordföranden frågar om föreliggande förslag till samarbetsavtal kan bifallas, och
finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande förslag till Samarbetsavtal mellan Orust kommun och
Södra Bohuslän Turism AB för 2017.

____
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KS/2016:611
§ 217
Begäran om ökade resurser för Orust kommunrevision 2017
Kommunrevisorerna har lämnat in en begäran om ökade resurser till år 2017.
Revisorerna begär en budgetförstärkning på 220 000 kronor, vilket enligt deras
beräkning skulle motsvara en budget i nivå med övriga riket.
Förvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunfullmäktiges presidium. Deras
bedömning är att inte tillstyrka revisorernas begäran. Anledning är att revisionens
budgetnivå ligger under kommungenomsnittet, men i samma nivå som den övriga
politiska verksamheten på Orust. Bedömningen är också att det inte har framkommit
något nytt i begäran jämfört med när budgeten för 2017 fastslogs tidigare i år.
Beslutsunderlag
Begäran om ökade resurser för Orust kommunrevision, daterad 2016-09-19
Tjänsteskrivelse 2016-10-03
Arbetsutskottet 2016-10-12, § 128
____
Ordföranden frågar om ärendet lämnas vidare till kommunfullmäktige utan
kommunstyrelsens ställningstagande, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige utan ställningstagande.
____
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KS/2016:1627
§ 218
Utökning av förskoleavdelning i Henån
Under senaste månaderna har förskolorna på Orust utökats med två avdelningar, en
avdelning ytterligare inom Bagarevägens nybyggda förskola och en modullösning vid
Ängås förskola i Svanesund. Enligt de prognoser som gjordes under våren bedömdes
det utökade antalet platser väl kunna motsvara efterfrågan i kommunen.
När verksamheten startade upp efter sommaren var efterfrågan på platser betydligt
högre än förväntat. Detta gäller framförallt de två förskolorna i Henån. Trots en
utökning med en avdelning är alla tillgängliga platser slut redan under hösten. Utifrån
dagens kö saknas det i början av nästa år 13 platser i Henån, vilket motsvarar mer än
75 procent av en avdelning. Sammantaget i kommunen är det idag 50 fler barn inom
förskolan än det var för ett år sedan. Det motsvarar 2,5 - 3 avdelningar. En orsak är
att det har skett en inflyttning. En annan orsak är att allt större andel av föräldrarna
har behov av förskoleplatser beroende på studier eller arbete.
I skollagen kapitel 8 står följande:
14 § När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska
kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.
15 § Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig
hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.
Förvaltningsområde Lärande bedömer därför att det är nödvändigt att skyndsamt
iordningställa ytterligare en förskoleavdelning i Henån för att klara lagstiftningens
krav. Även om genomförs finns det risk att ytterligare behov uppstår under senare
delen av våren.
Enligt preliminära uppgifter är det möjligt att ordna en ny avdelning genom modullösning vid Ängsbergets förskola. Ytterligare bedömningar måste göras innan en
färdig lösning finns. Det är dock viktigt med ett beslut i Kommunstyrelsen snarast så
att en lösning kan arbetas fram. Om det handlar om en modullösning bedöms
etableringskostnader till cirka 300 tkr. Under förutsättning att etablering kan ske
under 2016 kan denna kostnad hanteras inom Förvaltningsområde Lärandes ram.
Driftskostnad för en avdelning beräknas till 1 900 tkr per år vilket äskas ur
Kommunstyrelsens ram till förfogande 2017, med hänvisning till en tydlig
demografisk förändring.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-10-02
Utskottet för lärande 2016-10-10, § 88
____

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34

2016-10-26

På kommunstyrelsen föreslår Bertil Olsson (S), med instämmande av Christer
Hellekant (MP), Elsie-Marie Östling (S), Eva Skoglund (S) och Michael Relfsson
(FpO) med bifall till utskottets förslag på följande två tillägg; dels att finansiering ska
ske ur kommunstyrelsens ram till förfogande 2017, dels att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att undersöka om det går att hitta alternativ
finansiering inom befintlig totalram 2018.
Ordföranden frågar om utskottets förslag med tillägg enligt Bertil Olsson m.fl.
förslag kan bifallas, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till förvaltningsområde lärande och förvaltningsområde
samhällsutveckling att omgående arbeta för att en förskoleavdelning kan tillföras
Henåns tätort,
att tillskjuta 1 900 tkr till förvaltningsområde lärande för 2017 för att möta tillkommande kostnader,
att finansiering ska ske ur kommunstyrelsens ram till förfogande 2017, samt
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att undersöka om det går att hitta
alternativ finansiering inom befintlig totalram 2018.
____

Beslutet lämnas till:
FOL
FSU
Ekonomichef

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35

2016-10-26

KS/2016:1499
§ 219
Antagande av Riktlinjer för styrdokument
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för styrdokument för Orust
kommun.Syftet med riktlinjerna är att bidra till att dels effektivisera förvaltningens
administration och dels att säkerställa en god efterlevnad av den politiska styrningen.
Orust kommun har fastställt balanserad styrning som styrmodell men har successivt
övergått till målstyrning. Mål och resultat följs upp i budgetprocessen.
De styrdokumenttyper som en kommun använder sig av ingår ofta i kommunens
styr- och ledningssystem. En fastställd terminologi för styrdokument finns för
närvarande inte i Orust kommun.
En reglering av terminologi för styrdokument bidrar till att skapa en språklig
enhetlighet och underlättar därmed för Kommunstyrelsen,
Kommunstyrelseförvaltningen och Miljö- och byggnadsförvaltningen att genomföra
och följa upp den politiska styrningen.
Riktlinjerna består av en terminologi i vilken styrdokument kategoriseras i tre
grupper: Normerande, aktiverande och procedurstyrande styrdokument. I varje
kategori finns ett antal definierade styrdokumenttyper. Genom kategoriseringen
tydliggörs vilken relation olika styrdokument har i förhållande till varandra.
Terminologin innebär att både politiken och förvaltningen får ett verktyg för att
arbeta systematiskt med styrdokument. Det bidrar också till att skapa transparens och
möjliggör därmed insyn i verksamheterna för allmänhet och förtroendevalda.
Riktlinjerna kompletteras av en rutin för hur styrdokument ska tas fram och
revideras i förvaltningen. Nya mallar för styrdokument tas också fram. Vidare har ett
arbete påbörjats med att se över och vid behov initiera att styrdokument tas bort eller
revideras. Arbetet kan också leda till förslag att ta fram nya styrdokument.
Riktlinjernas utformning är ett resultat av vad förvaltningen i nuläget bedömer vara
rimligt som ett första steg att genomföra. Den sammanvägda bedömningen är dock
att kommunen på sikt behöver utarbeta ett styr- och ledningssystem som tydliggör
den politiska styrningen och hur styrningen genomförs och följs upp av chefer i
förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad 2016-09-26
Förslag till riktlinjer för Styrdokument
Arbetsutskottet 2016-10-12, 123
_____
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
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Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa riktlinjer för Styrdokument enligt föreliggande förslag.
_____

Beslutet lämnas till:
Arkivarie
Byggchef
Chef HR-enheten
Chef Medborgarservice
Ekonomichef
Förvaltningsområdeschef Lärande
Förvaltningsområdeschef Omsorg
Förvaltningsområdeschef Samhällsutveckling
IT-chef
Kanslichef
Kommunchef
Kommunsekreterare
LEX-samordnare
Miljöchef
Sekreterare Miljö- och byggnadsförvaltningen
Sekreterare Förvaltningsområde Lärande
Sekreterare Förvaltningsområde Omsorg
Sekreterare Förvaltningsområde Samhällsutveckling

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37

2016-10-26

KS/2015:221
§ 220
Utvärdering och förslag till permanentning av arbetsmarknadsenhetens
bilvårdslag
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-24 § 196 att inrätta ett bilvårdslag inom
arbetsmarknadsenheten (AME) under perioden 2015-10-01--2016-12-31 och att
projektet ska utvärderas efter juni månad 2016.
Målgruppen för projektet är arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år. Avsikten är att
erbjuda minst 4-5 ungdomar i åldern 18-24 år sysselsättning i form av praktik med
löpande inskrivning. Projektet hade dubbla mål; dels att fånga upp unga utan
sysselsättning för att motivera dem till fortsatta studier eller arbete och dels att tvätta
och underhålla kommunens fordon för ett bättre värdebevarande av kommunens
fordonspark.
Utvärdering av verksamheten är nu utförd. Förvaltningen föreslår utifrån denna att
bilvårdslaget ska permanentas fr.o.m. 2017-01-01.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2016-10-12 närvarar arbetsledare och deltagare i
projektet för att informera om verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-28
Utskottet för omsorg 2016-10-11, § 93
Arbetsutskottet 2016-10-12, § 119
_____
På kommunstyrelsen föreslår Alexander Hutter (S) att utskottets/arbetsutskottets
förslag ska bifallas.
Ordföranden frågar om utskottets/arbetsutskottets förslag kan bifallas, och finner
frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att arbetsmarknadsenhetens bilvårdslag permanentas från och med 2017-01-01,
att inrätta en heltidstjänst som arbetsledare för bilvårdslaget från och med 2017-0101 samt
att bilvårdslagets kostnader fortsätter att fördelas på fordonen i kommunen enligt
nuvarande upplägg.
_____
Beslutet lämnas till:
FOS
Ekonomienheten

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:1529
§ 221
Yttrande över samrådshandling avseende utpekande av områden av
riksintresse för friluftsliv
Naturvårdsverket inbjöd 2016-09-02 Orust kommun till samråd enligt miljöbalkens 6
kap. om förslag till miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till utpekande av
områden av riksintresse för friluftslivet, tillika samråd i enlighet med 2 §
förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vatten.
I regleringsbrevet för 2012 fick Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av
vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken, särskilt med beaktande av de långsiktiga behoven av tätortsnära natur.
Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet, miljödepartementet, den 30 juni
2014.
Enligt regleringsbrev för 2013 skulle länsstyrelserna senast den 31 december 2013
lämna förslag till Naturvårdsverket med översiktliga bedömningar av nuvarande och
eventuellt tillkommande områden som kan vara av riksintresse för friluftslivet.
Länsstyrelsernas uppdrag har varit att utifrån av Naturvårdsverkets angivna riktlinjer
ge förslag på uppdatering och revidering av områden av riksintresse för friluftsliv
utifrån ny kunskap och aktuella förhållanden. Länsstyrelserna har fört en dialog med
kommuner och intresseorganisationer. Kommunstyrelsen 2014-01-30 § 24, yttrade
sig över förslag om utökat riksintresse för friluftsliv genom att inte stödja förslaget på
utvidgning av riksintresse FO3 till FO42, samt att stödja förslaget på nytt riksintresse
FO16, Havstensfjorden, dock inte på land.
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har sedan, i en process som
utgått från de riktlinjer som tagits fram, bedömt de förslag till områden av
riksintresse för friluftslivet som lämnats av länsstyrelserna.
Eftersom Västra Götalands län är en sammanslagning av tre län har de områden som
varit uppdelade länsvis slagits samman och fått nytt namn eller ny beteckning. Inga
områden har utgått, men för vissa områden har gränserna justerats och några
områden har utökats. För Orusts del har detta inneburit att FO 16 har ändrat namn
till FO 15 samt att FO 42 utgick och FO 3 kvarstår.
Det nya området FO 15 (tidigare FO 16) Havstensfjorden berör förutom havet och
öar även en landremsa på Orust - i princip motsvarande förslaget till utökat
strandskydd på 300 m, men även uppåt 500 m längs vissa sträckor. Det innebär att
samhällen som Slussen och delar av Svanesund berörs samt en rad större
bebyggelseområden längs Orust östsida såsom Vindön, Töllås, Kåröd/Stillingsön
och Höggeröd/Åskskalla.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Enligt ÖP 2009 bör riksintressets avgränsning anpassas till de i översiktplanens
redovisade gränserna för samhällsområdena, så att riksintresset enbart omfattar
områden utanför tätort. Kommunen finner ingen anledning att ändra denna princip
för det nu föreslagna riksintresset FO 15. Förslagsvis genom att riksintresset inte
skall gälla inom ovan nämnda områden. Gränsdragningen för dessa områden bör ske
i dialog mellan kommunen och länsstyrelsen.
Kommunen gör annars bedömningen att det föreslagna riksintresset friluftsliv FO
15, kommer att innebära svårigheter för kommunen att utveckla framförallt
helårsbostäder men även verksamheter i kustzonen. Särskilt med beaktande av
förslaget på att även utöka strandskyddet. Dessa och övriga statliga anspråk på
kustzonen innebär att möjligheterna till en långsiktigt hållbar utveckling av
kommunen riskerar att hämmas. Kommunens konkurrenskraft och inflyttningen är
till stor del beroende att befintlig bebyggelsestruktur längs havet kan ges möjlighet till
utveckling.
Idag pågår en omvandlingsprocess där fritidsbostäder på framförallt östra sidan av
Orust i allt högre utsträckning blir helårsboende. Kommunen vill stödja den
processen med att ta fram nya/ändra gällande detaljplaner samt att, om möjligt, VAsanera dessa områden med kommunalt VA. I exempelvis Slussen pågår en sådan
process med fördjupad översiktsplan som grund. En utbyggnad av fibernätet i
kommunen skapar också generellt goda förutsättningar för att arbeta och bo på
landsbygden och mindre samhällen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-10-12
Arbetsutskottet 2016-10-12, § 124
____

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att som yttrande till Naturvårdsverket framföra att Orust kommun stöder förslaget
på nytt riksintresse FO 15, med undantag av områdena Slussen, Svanesund, Vindön,
Töllås, Kåröd/Stillingsön och Höggeröd/Åskskalla.
____
Paragrafen förklaras omdelbart justerad.

Beslutet lämnas till:
Naturvårdsverket
FSU
MBF

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:68
§ 222
Igångsättningsbeslut investering Fordon till räddningsvärn
Räddningstjänstens har idag 3 st räddningsvärn belägna på Käringön, Gullholmen
och Mollösund, räddningsvärnen är en viktig del av kommunens räddningstjänst för
att snabbt kunna påbörja en åtgärd innan deltidsstyrkan kommer till platsen.
Det har funnits lokala överenskommelser med boende på dessa platser att kunna
disponera olika typer av fordon i samband med räddningsinsatser. För att säkerställa
att räddningsvärnen har fordon att tillgå vid räddningshändelser är det av står vikt att
dessa finns när larmet går.
Förslag ligger till investering, som finns med i beslutad investeringsram för 2016.
Kostnaden för det aktuella projektet är beräknad till 300 000 kronor. Utifrån
avskrivning på 10 år beräknas den årliga kapitalkostnaden till ca 38 000 kronor.
Förvaltningsområde samhällsutveckling kompenseras för kapitalkostnaderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-14
Investeringsblankett – fordon till räddningsvärn, daterad 2016-09-14
Kostnadskalkyl – fordon till räddningsvärn, daterad 2016-09-14
____
Ordföranden frågar om föreliggande förslag till igångsättningsbeslut kan bifallas, och
finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt– fordon till räddningsvärn – med
total beslutad investeringsram om 300 000 kronor (KF 2016-04-14 § 34), samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras det förslagsställande förvaltningsområdet samhällsutveckling.
____

Beslutet lämnas till:
FSU
Räddningstjänsten
Ekonomienheten

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:68
§ 223
Igångsättningsbeslut investering andningsskydd
Räddningstjänstens andningsskydd för rök- och kemdykning inköptes begagnade
2001. Andningsskydden används vid rök-kemdykning då arbetsmiljön är av sådan art
att risken finns att man inandas giftiga gaser. Andningsskydden är idag över 20 år
gamla och med slitage och användning i tuffa miljöer är funktionaliteten på
andningsskydden en risk.
Förslag ligger till investering, som finns med i beslutad investeringsram för 2016 KF
(2016-04-04 § 34.) Kostnaden för det aktuella projektet är beräknat till 500 000
kronor. Utifrån avskrivning på 15 år beräknas den årliga kapitalkostnaden till ca 46
000 kronor. Förvaltningsområde samhällsutveckling kompenseras för
kapitalkostnaderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-14
Investeringsblankett, daterad 2016-09-14
Intäkts- och kostnadskalkyl, daterad 2016-09-14
____

Ordföranden frågar om föreliggande förslag till igångsättningsbeslut kan bifallas, och
finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt – Andningsskydd för rök- och
kemdykning - med total beslutad investeringsram om 500 000 kronor, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras det förslagsställande förvaltningsområdet samhällsutveckling.
____

Beslutet lämnas till:
FUS
Räddningstjänsten
Ekonomienheten

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:478
§ 224
Ambulanstransporter på Orust - Skrivelse till regionstyrelsen med begäran om
åtgärder och utökade resurser
Arbetsutskottet initierade frågan om behovet av förstärkning av ambulansresurser på
Orust. Detta är föranlett av en statistikjämförelse som visar att måluppfyllelsen när
det gäller ambulansens inställelsetider endast är 49% .
Frågan lyftes även när representanter från Hälso- och sjukvårdsnämnden nyligen var
på besök i kommunen.
Arbetsutskottet beslutar uppdrog 2016-10-12, § 130 till förvaltningen att till
kommunstyrelsens sammanträde ta fram ett förslag till skrivelse till regionstyrelsen
där kommunen påtalar att hälso- och sjukvårdsnämnden inte fullföljer sitt åtagande
när det gäller inställelsetider för ambulanser i Orust kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2016-10-12, § 130
Tjänsteskrivelse 2016-10-24 med förslag till yttrande.
_____
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande till
Regionstyrelsen, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att översända skrivelse, daterad 2016-10-24, till Regionstyrelsen med begäran om
åtgärder och utökade resurser för ambulanstransporter till Orust.
_____

Beslutet lämnas till:
Regionstyrelsen

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:1183
§ 225
Ställningstagande om bidrag till nationell stödfunktion för utveckling av en
mer kunskapsbaserad socialtjänst
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den
10 juni 2016 att rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell
stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst, att under 2017-2018 utreda vidare och förankra i kommuner och
landsting framtida finansiering av en nationell stödfunktion.
Bakgrunden är att den statliga finansieringen av flera aktiviteter bedrivna av SKL på
nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst upphör efter 2016. En av anledningarna till detta är att
statsbidragen har gått från att vara riktade till mer generella.
Efter önskemål och krav från SKLs medlemmar är det förbundets inriktning att
verka för att minska omfattningen av riktade statsbidrag, till förmån för en ökning av
de generella bidragen. Ett exempel på denna omställning är att överenskommelsen
om stöd till utveckling av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten avslutas
2016, till förmån för mer generella bidrag. Denna överenskommelse har finansierat
arbetet med att upprätta en nationell stödfunktion för utvecklingen av en mer
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst, främst NSK-S och utvecklingen av
programråd inom psykisk hälsa. Landstingen/regionerna finansierar motsvarande
arbete, som bedrivs på SKL, utanför medlemsavgiften. Då landstingens egen
finansiering uppgår till drygt 150 mkr årligen skulle det inte gynna kommunsektorn
om dessa skulle läggas på medlemsavgiften.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-10-25
_____
Ordföranden frågar om föreliggande förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att inte ställa sig bakom SKL´s förslag till kommunal finansiering av nationell
stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad
socialtjänst
_____
Beslutet lämnas till:
SKL
FOS

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:1070
§ 226
Rapport över vidtagna åtgärder efter genomlysning av miljö- och
byggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-27 § 58 att;
uppdra till kommunchefen att tillse att det snarast genomförs en genomlysning av
Miljö- och byggnadsförvaltningen i syfte att identifiera förbättringsområden för
ledning, styrning, organisering, processer och arbetssätt, genomlysningen ska också
omfatta det strukturella, såväl som det mjuka, ledarskapet, kvaliteten på levererade
tjänster samt områden med risk för gränssnittsproblematik.
Genomlysningar gjordes av Actea Consulting och advokatfirman Stangdell &
Wennerqvist. Dessa båda rapporter (daterade 2014-06-16) presenterades för
kommunstyrelsen den 2014-06-26. Rapporterna har legat till grund för nämndens
och förvaltningens förbättrings- och utvecklingsarbete.
En rapport över vidtagna åtgärder har nu tagits fram av miljö- och
byggnadsförvaltningen.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
_____

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:84
§ 227
Ordförandens information
Information lämnas på följande punkter:
-

Utbildning i Medborgardialog planeras för hela kommunstyrelsen. Som en
förberedelse ska två politiker, en representant från majoriteten resp.
oppositionen, utses som ska delta i SKL utbildningar.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom detta.
-

Rapport från möte med Fyrbodal. Utredning om avgifter/finansiering pågår och
ska presenteras i början av 2017.

-

En tjänstemannagrupp träffas för att planera ett kommande möte inom
Nordvästsvenska initiativet.

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen
____

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:86
§ 228
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen antagit. Dessa beslut ska
redovisas till styrelsen.
Följande delegationsbeslut anmäls:
-

Kommunstyrelsen delegationsbeslut, § 412-442, rapport 2016-10-18

-

Individ- och familjeomsorgen – försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt
m.m. enligt lista nr 9/2016

-

Stöd och omsorg – LSS-insatser enligt lista nr 9/2016

-

Vård och omsorg – Korttidsboende, dagverksamhet, bifall till hjälp i hemmet,
särskilt boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 9/2016

-

Ordförandebeslut KSUO § 1282 – Delad avgift för serviceinsatser inom
hemtjänsten

-

VOS 2016:22/162 – Utredning Lex Sarah enligt 14 kap 2-7§ och 7 kap 6 § SOL
samt i 24a-24g §§ och 23 e § LSS – Dokumentation av utredningen och vidtagna
åtgärder

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna
_____

Orust kommun
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KS/2015:1794, KS/2016:192, KS/2016:540, KS/2016:85
§ 229
Kommunstyrelsen för kännedom
Protokoll (publicerade på www.orust.se)
- Utskottet för samhällsutveckling (KSUS) 2016-10-05, § 120-140
- Utskottet för lärande (KSUL) 2016-10-10, § 87-95
- Utskottet för omsorg (KSUO) 2016-10-11, § 84-94
- Arbetsutskottet (KSAU) 2016-10-12, § 118-132
Övrigt:
- Samordningsförbundet Väst – Delårsredovisning 2016
- Länsstyrelsen samverkanskonferens 2016-09-13 - flyktingsituationen
- Migrationsverket meddelande om Fortsatt avveckling av tillfälliga boendeplatser
- Länsstyrelsen beslut 2016-10-03 om fördelning av anvisningar till kommuner
- Dialogmöte med HSN – anteckningar 161003
- Protokoll 2016-09-05 kommunala pensionärsrådet + handikapprådet, § 38-43
- IVO 2016-09-06 – Dnr 8.5-10707/2016-6 – Tillsyn av nämndens skyldighet att
anmäla offentlig driven verksamhet
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet
_____

