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KS/2013:360

Information om Henåns skola
Nu pågår mätningar av innemiljön i Henåns skola för att ha ett underlag till
kommande åtgärder. En första mätning är gjord där ventilationen är avstängd. Nästa
steg är att göra en mätning där ventilationen är påslagen. Dessutom ska en mätning
göras i en helt annan lokal för att ha ett referensobjekt. Denna mätning kommer att
göras i Ellös skola. När alla mätningar är gjorda ska dessa även jämföras med tidigare
mätningar som gjorts.
I nästa vecka går tiden ut för de två upphandlingar som avser ventilation och golv.
Direkt efter det startar arbetet med att utvärdera inkomna anbud.
Arbetet med att tömma skolan på material pågår. Här kommer eventuellt containrar
att hyras in för att använda som lager.
Tre gånger har slutbesiktningen av skolan avbrutits och NCC har begärt en
överbesiktning. Det innebär ett sammanträde där en ordförande samt representanter
för kommunen och NCC möts för att kunna avsluta slutbesiktningen. Diskussion
pågår mellan parterna om val av ordförande. Om vi inte kommer överens om vem
som ska vara ordförande, avgörs den av Byggandets Kontraktskommitté (BBK). Då
finns risken att det kan dra ut på tiden.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-12-12

Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
OKFS
KF § 188

KS/2013:1833

Destruktionsavgifter för Månsemyr och Timmerhult
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 123 bland annat att, från och med 1
januari 2011, höja destruktionsavgifterna. Sedan dess har avgifterna varit
oförändrade.
Renhållningsverksamhetens bedömning är att nuvarande destruktionsavgifter till en
del behöver justeras för att täcka verksamhetens egen destruktionskostnad av
avlämnat material på Månsemyr och Timmerhult. Samtidigt föreslås att några nya
avgifter införs för material som det tidigare inte funnits någon särskild avgift för.
Som underlag finns tjänsteskrivelse med bilaga från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-02. Föreslagna avgifter redovisas i bilaga 1, daterad 2013-10-02,
Destruktionsavgifter Månsemyr och Timmerhult fr.o.m. 2014-01-01.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att från och med 2014-01-01 fastställa nya destruktionsavgifter vid Månsemyrs och
Timmerhults avfallsanläggningar med avgifter enligt bilaga 1, daterad 2013-10-02.
_________
Johan Stein och Els-Marie Ragnar yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att från och med 2014-01-01 fastställa nya destruktionsavgifter vid Månsemyrs och
Timmerhults avfallsanläggningar med avgifter enligt bilaga 1, daterad 2013-10-02.
_________
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Utskottet för Samhällsutveckling
OKFS
KF § 189

KS/2013:1830

Antagande av ny slamsugningstaxan 2014
Kommunen har under sommar/höst genomfört en ny upphandling avseende
slamsugning av BDT, septiktankar och slutna tankar. Den nya entreprenaden träder i
kraft 2014-02-01. Med anledning av det har förslag på en ny slamsugningstaxa tagits
fram av förvaltningsområde samhällsutveckling. Som underlag finns tjänsteskrivelse
med bilaga från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2013-10-02.
Förslaget innebär en förändring av avgifterna beroende på volymstorlek, allt från en
sänkning på – 4 % till en höjning på maximalt 15 %. För det stora flertalet kunder
innebär förslaget en höjning av nuvarande taxa med 1 till 5,6 %. I kronor motsvarar
det 9 till 64 kr/tömning inkl moms. Hela förslaget till ny slamsugningstaxa redovisas
i bilaga 1, daterad 2013-10-02.
Till grund för en årlig reglering av slamsugningstaxan läggs Statistiska centralbyråns
index, T92SÅE2 med oktober 2013 som basmånad. Av indexförändring förorsakad
reglering av ersättningen träder i kraft 3 månader efter avstämningsperiodens slut.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att från och med 2014-02-01 upphäva sitt beslut 2012-12-27 § 221, gällande
indexuppräkning av slamsugningstaxa 2013, och
att från med 2014-02-01 anta ny slamsugningstaxa enligt bilaga 1, Slamtaxa Orust
kommun 2014, daterad 2013-10-02, samt
att slamsugningstaxan därefter årligen justeras enligt Statistiska Centralbyråns index
T92SÅE2 med förändringen av indextalen för oktober vart år. Av indexförändring
förorsakad reglering träder i kraft 1 januari vart år.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Kommunfullmäktige beslutar
att från och med 2014-02-01 upphäva sitt beslut 2012-12-27 § 221, gällande
indexuppräkning av slamsugningstaxa 2013, och
att från med 2014-02-01 anta ny slamsugningstaxa enligt bilaga 1, Slamtaxa Orust
kommun 2014, daterad 2013-10-02, samt
att slamsugningstaxan därefter årligen justeras enligt Statistiska Centralbyråns index
T92SĹE2 med förändringen av indextalen för oktober vart år. Av indexförändring
förorsakad reglering träder i kraft 1 januari vart år.
_________
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Utskottet för Samhällsutveckling
OKFS
KF § 190

KS/2013:1831

Höjning av båtplatstaxan 2014, fasta platser
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-15 § 163 att från och med 1 januari 2012
höja taxan för fasta båtplatser med sammanlagt 15 %. Motivet till höjningen var att
det var nödvändigt för att klara framtida behov av upprustning, med målet att höja
underhållet och standarden på kommunens hamnanläggningar.
Båtplatstaxan är kopplad till konsumentprisindex (KPI) vilket innebär att taxan
årligen ska justeras utifrån förändringen av KPI för september månad vart år. De
senaste årens utveckling av KPI har i princip legat still medan kostnaderna har ökat.
Förändringen av KPI mellan september 2011 och augusti 2013 är 0,13 %.
Verksamhetens kostnader har under samma period ökat med ca 5 %.
Arbetet med underhåll och säkerhet på hamnanläggningarna är fortsatt nödvändigt.
Verksamhetens bedömning är att taxan för båtplatser, fasta avgifter, behöver höjas
med 5 % från och med 1 januari 2014, bilaga 1 daterad 2013-10-02.
Som underlag finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen med bilaga
daterad 2013-10-02.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut 2011-12-15 § 163 att-satsen om höjning av taxan för fasta
båtplatser från och med 2012-01-01, och
att från och med 2014-01-01 höja taxan för båtplatsavgifter med 5 procent enligt
bilaga 1, Båtplatsavgifter 2014, daterad 2013-10-02, och
att avgifter enligt bilaga 1, Båtplatsavgifter, daterad 2013-10-02, justeras årligen med
konsumentprisindex (KPI) med september 2013 som basmånad. Om förändringen
mellan indextalen är mindre än 0,5 % sker ingen förändring av båtplatsavgifterna.
_________
Johan Stein yrkar bifall till utskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Lars-Åke Gustavsson (ober) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut 2011-12-15 § 163 att-satsen om höjning av taxan för fasta
båtplatser från och med 2012-01-01, och
att från och med 2014-01-01 höja taxan för båtplatsavgifter med 5 procent enligt
bilaga 1, Båtplatsavgifter 2014, daterad 2013-10-02, och
att avgifter enligt bilaga 1, Båtplatsavgifter, daterad 2013-10-02, justeras årligen med
konsumentprisindex (KPI) med september 2013 som basmånad. Om förändringen
mellan indextalen är mindre än 0,5 % sker ingen förändring av båtplatsavgifterna.
_________
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Utskottet för Samhällsutveckling
OKFS
KF § 191

KS/2013:1832

Ändring av taxa för gästhamnsplatser 2014
Förvaltningsområde samhällsutveckling har gjort en studie över gästhamnstaxor i 35
hamnar längs västkusten. Syftet med studien var att se hur Orust kommuns
gästhamnstaxor är i förhållande till gästhamnar i andra kommuner. I stort visar
studien att taxorna ligger förhållandevis på en någorlunda likartad nivå. Dock finns
en tydlig skillnad i gästhamnstaxan för båtar upp till 10 meter. Där är Orust
kommuns taxa 36 kr lägre än medelvärdet för den storleken på båtar.
Förvaltningsområde samhällsutveckling föreslår att gästhamnstaxan gällande båtar
upp till 10 meter höjs med 20 kr exkl. moms. Det skulle medföra en årlig
inkomstökning med ca 140 tkr exkl. moms, baserat på antalet gästande båtar 2012.
Övriga gästhamnsavgifter, i beslut kommunfullmäktige 2011-03-31 § 27, föreslås
förbli oförändrade.
Förslaget innebär följande nya avgifter för båtar upp till 10 meter:
Mollösund, Käringön och Gullholmen
Hälleviksstrand, Ellös och Henån
Edshultshall och Stocken

200 kr/dygn
inkl moms
180 kr/dygn
inkl moms
160 kr/dygn
inkl moms

Som underlag finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 201310-02 samt förslag Taxa för gästhamsplatser 2014 daterad 2013-10-17.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att i Mollösund, Käringön och Gullholmens gästhamnar, under V 18-37, är
avgifterna för båtar upp till 10 meter 200 kr/dygn inkl. moms och vid övriga tider –
reduktion med 40 kr/dygn inkl. moms, och
att i Hälleviksstrand, Ellös och Henåns gästhamnar, under V 18-37, är avgifterna för
båtar upp till 10 meter 180 kr/dygn inkl. moms och vid övriga tider – reduktion med
20 kr/dygn inkl. moms, och
att i Edshultshall och Stockens gästhamnar, under V 18-37, är avgifterna för båtar
upp till 10 meter 160 kr/dygn inkl. moms och vid övriga tider – ingen reduktion,
samt
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att ovanstående avgifter gäller från och med 2014-01-01.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
___________
Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att i Mollösund, Käringön och Gullholmens gästhamnar, under V 18-37, är
avgifterna för båtar upp till 10 meter 200 kr/dygn inkl. moms och vid övriga tider –
reduktion med 40 kr/dygn inkl. moms, och
att i Hälleviksstrand, Ellös och Henåns gästhamnar, under V 18-37, är avgifterna för
båtar upp till 10 meter 180 kr/dygn inkl. moms och vid övriga tider – reduktion med
20 kr/dygn inkl. moms, och
att i Edshultshall och Stockens gästhamnar, under V 18-37, är avgifterna för båtar
upp till 10 meter 160 kr/dygn inkl. moms och vid övriga tider – ingen reduktion,
samt
att ovanstående avgifter gäller från och med 2014-01-01.
__________
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Ändring av bilaga 2 till taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken
Den nuvarande miljötaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är fastställd av
kommunfullmäktige 2013-02-28, § 9.
I samband med genomförandet av Industriutsläppsdirektivet (2010/75) i svensk
lagstiftning gjordes ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. En bilaga till förordningen lyftes ut till en ny förordning,
miljöprövningsförordningen, som började gälla från den 18:e juni 2013.
Bestämmelserna berör vilka verksamheter som är anmälnings- respektive
tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Vissa ändringar av bestämmelserna gjordes
samtidigt.
En ändring av betydelse är att Bergs gamla deponi blir anmälningspliktig och att en
anmälan behöver göras till miljö- och byggnadsnämnden senast 7 juli 2015.
I samband med arbetet upptäcktes även att vissa anmälningspliktiga verksamheter
som för närvarande inte finns i kommunen saknas i taxan.
Miljötaxan berörs genom att bilaga 2 (daterad 2013-10-24) till taxan anger vilka
årsavgifter som miljö- och byggnadsnämnden ska ta ut för olika verksamheter.
Ändringar behöver göras i bilagan så att den harmoniserar med den nya
miljöprövningsförordningen. Föreslagna ändringar är markerade i bilagan till denna
tjänsteskrivelse daterad 2013-10-24.
De avgifter som satts för verksamheterna överensstämmer med de
rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som använts för
resten av taxan. För de helt nya posterna finns ännu inga rekommendationer, utan
avgifterna är satta efter inspektörernas erfarenheter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige anta ändrad miljötaxa för prövning och tillsyn enligt
Miljöbalken och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som
framgår av taxans bilaga 2 som anpassats till den nya miljöprövningsförordningen
att taxan ska gälla under 2014, från det datum kommunfullmäktiges beslut vunnit
lagakraft.
___________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att anta ändrad miljötaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som framgår av taxans
bilaga 2 som anpassats till den nya miljöprövningsförordningen, samt
att taxan ska gälla under 2014, från det datum kommunfullmäktiges beslut vunnit
lagakraft.
__________
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Miljö- och byggnadsförvaltningen
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KF § 193

KS/2013:2006

Ändrade timtaxor från 2014 för prövning och 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).
Orust kommun antog 2011 en ny taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsoch foderområdena. Taxan gäller från januari 2012. Livsmedelstaxan får ändras
utifrån utveckling av konsumentprisindex. Nuvarande taxan för livsmedelskontroll är
fastställd av kommunfullmäktige 2011-10-20, § 134, OKFS 2.2.6.
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.
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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.
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. Taxan 2013 för offentlig kontroll utgör 965 kr
och 705 kr för extra offentlig kontroll.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har vid revidering av de ingående
kontrollkostnaderna i modulen bedömt att den nuvarande taxan underskattat vissa
gemensamma kostnader samt inte enbart beräknats på den del av personalutgifterna
som kan hänföras till kontrollmyndighetens uppdrag för fullständig täckning.
Nuvarande livsmedelstaxa ger en kostnadstäckning med ca 84 % för
kontrollmyndighetens arbete i den del som skall vara helt avgiftfinansierad.
För en fullständig kostnadstäckning innebär det att timtaxan bör höjas.
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Full kostnadstäckning för kontrollmyndighetens uppdrag innebär en höjd timavgift
till 1146 kr/timma för offentlig livsmedelskontroll och 880 kr/timma för registrering
och extra offentlig kontroll.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till ändrade timavgifter i livsmedelstaxa
för prövning och kontroll för livsmedelstillsynen.
att timtaxan för normal offentlig kontroll ändras till 1146 kr/timma och
880 kr/timma för registrering och extra offentlig kontroll.
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2014.
att beslutet med stöd av 33 § livsmedelslagen skall gälla omedelbart även om det
överklagas.
__________
Kristina Svensson, Johan Stein och Kerstin Gadde yrkar bifall till miljö- och
byggnadsnämndens förslag.
Michael Relfsson föreslår kommunstyrelsen besluta att återemittera ärendet till miljöoch byggnadsnämnden för en mer detaljerad redovisning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till ändrade timavgifter i livsmedelstaxa för prövning och kontroll
för livsmedelstillsynen, och
att timtaxan för normal offentlig kontroll ändras till 1146 kr/timma och
880 kr/timma för registrering och extra offentlig kontroll, och
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2014, och
att beslutet med stöd av 33 § livsmedelslagen skall gälla omedelbart även om det
överklagas, samt
att miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i
denna taxa, fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månaders förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1
september året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är september månad
2013.
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Kommunfullmäktige
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Michael Relfsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
Tomas Ivarsson (C) föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens
förslag med följande tillägg:
att ge Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att under kommande
verksamhetsår utvärdera taxeändringens konsekvenser avseende lönsamheten hos
berörda livsmedelsproducerande respektive förädlande företag och
att Miljö- och byggnadsförvaltningen även utreder och presenterar möjligheter till
förenklad tillämpning av lagstiftningen och därmed lägre taxor för små och
nystartade livsmedelproducerande respektive förädlande företag.
Anders Hygrell (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Michael Relfsson (FO) yrkar bifall till Tomas Ivarssons förslag.
Roger Hansson (S) och Veronica Almroth (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Tre förslag till beslut finns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller Tomas Ivarssons förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till ändrade timavgifter i livsmedelstaxa för prövning och kontroll
för livsmedelstillsynen, och
att timtaxan för normal offentlig kontroll ändras till 1146 kr/timma och
880 kr/timma för registrering och extra offentlig kontroll, och
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2014, och
att beslutet med stöd av 33 § livsmedelslagen skall gälla omedelbart även om det
överklagas, och
att miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i
denna taxa, fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månaders förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1
september året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är september månad
2013 samt

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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att ge Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att, under kommande
verksamhetsår, utvärdera taxeändringens konsekvenser avseende lönsamheten hos
berörda livsmedelsproducerande respektive förädlande företag och
att Miljö- och byggnadsförvaltningen även utreder och presenterar möjligheter till
förenklad tillämpning av lagstiftningen och därmed lägre taxor för små och
nystartade livsmedelproducerande respektive förädlande företag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen
OKFS
KF § 194

KS/2013:1897

Ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning avseende dag för
kommunfullmäktiges sammanträden
Dag för kommunfullmäktiges sammanträden regleras i § 5 i kommunfullmäktiges
arbetsordning;
§ 5. Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, juli och
september. Sammanträdena äger rum sista helgfria torsdagen i månaden (utom i
oktober, november och december). Om det finns särskilda skäl, sker sammanträdet i
stället närmast föregående helgfria torsdag. De år då val av fullmäktige har ägt rum i
hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i november.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för år
2014. Sammanträdesplanen har utformats i syfte att bibehålla och förbättra
ärendehanteringsprocessen och hänsyn har tagits till att den ekonomiska
uppföljningen ska kunna levereras mer aktuell till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige än vad som varit fallet tidigare.
Förslaget på sammanträdesplan för år 2014 kräver en ändring i kommunfullmäktiges
arbetsordning § 5.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-18.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ändra § 5 i kommunfullmäktiges arbetsordning till att få följande lydelse:
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom januari, juli och
september. Sammanträdena äger rum andra helgfria torsdagen i månaden. Om det
finns särskilda skäl, sker sammanträdet i stället närmast föregående helgfria torsdag.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
fullmäktige första gången i november.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Nyvald
Personalenheten
Troman
Valpärm
KF § 195

KS/2012:321

Fyllnadsval av 1 ersättare i Valberedningsnämnden för tiden 2013-2014
Gunilla Svensson (KD) lämnade under 2012 sitt uppdrag som ersättare i
Valberedningsnämnden.
2012-02-23 § 30 beslutade kommunfullmäktige att nytt förslag på ersättare skulle
presenteras vid mötet i mars 2012.
__________
Leif Apelgren (ober) föreslår Kajsa-Karin Andersson (KD) till ny ersättare i
Valberedningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Ny ersättare:

__________

Kajsa-Karin Andersson
Kallefors 327
473 97 Henån

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen
Samtliga utskott
Miljö- och byggnadsnämnden
KF § 196

KS/2013:509

Uppföljning per oktober och redovisning av genomförda besparingsåtgärder,
nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 214 bl.a. att uppdra till
kommunstyrelsen att via kommunstyrelsens arbetsutskott åstadkomma en månadsvis
redovisning från samtliga verksamheter vad avser genomförda besparingsåtgärder,
nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Som underlag i ärendet finns Kortprognos IV 31 oktober 2013 daterad 2013-11-07.
Kristina Svensson föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till utskott och
nämnder att återkomma med förslag på åtgärder för att få budget i balans 2013.
Lars-Åke Gustavsson förslår kommunfullmäktige besluta att godkänna uppföljning
per oktober och redovisning av genomförda besparingsåtgärder, nya
besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till utskott och nämnder att återkomma med förslag på åtgärder för att få
budget i balans 2013.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna uppföljning per oktober och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Lars-Åke Gustavsson (ober), Johan Stein (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna uppföljning per oktober och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
OKFS
KS § 197

KS/2013:1956

Antagande av ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun
Kommunstyrelsen beslutade att inrätta en ekonomikommitté 2012-03-14 § 76 som
bl.a. skulle se över ekonomistyrningsdokumenten i kommunen.
Det finns fram till idag två stycken ekonomistyrningsdokument; Ekonomireglemente
senast beslutad av kommunfullmäktige 2009-01-29 § 9 och Ekonomiska styrprinciper
i Orust kommun (KS/2010:1112) som beslutades av kommunfullmäktige 2010-12-16
§ 150. Dessutom beslutade kommunfullmäktige 2011-05-26 § 62 om regler för
resultatöverföring i Orust kommun (KS/2011:65). Dokumenten hänvisar i vissa
avseenden till varandra, medan det blir motsägelser i vissa andra avseenden. En
genomgång av samtliga dokument har gjorts och ett förslag till nya
Ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun har tagits fram där vissa delar är helt
nya och andra mer detaljerade delar uteslutits och istället bör beskrivas i riktlinjer
och/eller tillämpningsanvisningar.
Ekonomistyrningsprinciperna utgör ett verktyg för den övergripande styrningen och
ledningen av Orust kommun.
Ekonomistyrningsprinciperna innehåller ramverket för det regelsystem genom vilken
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunens
verksamheter sker. Principerna för ekonomistyrningen avser i första hand
förhållandet mellan kommunfullmäktige/kommunsstyrelsen och nämnderna.
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har vidare ett särskilt ansvar för att
övervaka att ekonomistyrningsprinciperna följs och för att lägga fram förslag till
riktlinjer samt tillämpningsanvisningar, i den mån detta behövs.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen samt
ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun, daterade 2013-11-05.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till nya ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun, daterade 201311-05, och
att upphäva samtliga tidigare beslut om ekonomireglemente, senast 2009-01-29 § 9,
ekonomiska styrprinciper i Orust kommun 2010-12-16 § 150 och regler för
resultatöverföring 2011-05-26 § 62, samt

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå kompletterande riktlinjer i den mån
detta fordras.
__________
Johan Stein, Hans Stevander och Ingrid Cassel yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till nya ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun, daterade 201311-05, och
att upphäva samtliga tidigare beslut om ekonomireglemente, senast 2009-01-29 § 9,
ekonomiska styrprinciper i Orust kommun 2010-12-16 § 150 och regler för
resultatöverföring 2011-05-26 § 62, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå kompletterande riktlinjer i den mån
detta fordras.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Ekonomienheten
KF § 198

KS/2013:2016

Resultatöverföring för verksamheterna år 2012
Enligt gällande Ekonomireglemente (senast 2009-01-29 § 9), Ekonomiska
styrprinciper i Orust kommun (2010-12-16 § 150) och Regler för resultatöverföring
(2011-05-26 § 62) för år 2012 sägs beträffande driftbudgetunderskott, att sådana ska
återbetalas i sin helhet genom avdrag från nämndens/styrelsens budget för de tre
nästföljande åren, med tre lika stora avdrag. Frågan om undantag från
resultatöverföring aktualiserades inte i samband med beslut om Årsredovisningen för
2012, varför frågan tas upp för beslut nu.
För år 2012 hade samtliga verksamheter med undantag för Miljö- och
byggnadsnämnden driftbudgetunderskott. Totalt uppgick avvikelsen mot budget till
36 248 tkr.
Nämnd/förvaltningsområde
Politisk verksamhet
Kommunstyrelsen stab
Förvaltningsområde lärande
Förvaltningsområde omsorg
Förvaltningsområde
samhällsutveckling
Summa driftbudgetunderskott
Miljö- och byggnadsnämnden
TOTALT

Avvikelse mot budget 2012
tkr
-928
-3 500
-21 161
-2 245
-8 788
-36 622
+374
-36 248

Det kan konstateras att verksamheternas budget 2012 inte var i balans med
kostnaderna.
För att nå en budget i balans har verksamheterna under år 2013 arbetat med
effektiviseringar, besparingar och anpassningar motsvarande 18,6 mkr (helårseffekt).
Arbetet kommer att fortgå under 2014 med planerade åtgärder motsvarande ca 22
mkr. För att ge verksamheterna en rimlig chans till att hålla budget 2014, föreslås
kommunfullmäktige besluta om undantag för återställande av 2012 års
driftbudgetunderskott.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-11-19.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunfullmäktige besluta
att undanta verksamheterna från reglerna om resultatöverföring för år 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att undanta verksamheterna från reglerna om resultatöverföring för år 2012.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 199
Anmälan av inkomna skrivelser
Delårsrapport samt revisionsberättelse – Fyrbodals kommunalförbund 2013:1957
Indexjustering av taxan för industrimark, 2013:294
Indexjustering av kommunal miljötaxa för tillsyn av receptfria läkemedel med
ändring från 2014, 2013:2030
Motion om trafiksituationen vid Färjevägen, Svanesund – Jörgen Nielsen, 2013:1987
Motion om ökad möjlighet till anställning i Orust kommun för personer med
funktionsnedsättning – Anders Fröjdö, 2013:1952
Protokoll från Länsstyrelsen – ny ersättare i kommunfullmäktige, 2013:1963
Motion om anordnande av företagsmässa – Bengt Torstensson, 2013:2096
Motion om förbättrad miljöeffekt för kommunens avfallshantering – Ingrid Cassel,
2013:2097
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
KF § 200

KS/2012:2484

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Henån 1:272 m.fl.
För området gäller byggnadsplan för del av Henåns samhälle, fastställd 1972-11-13.
Syftet med detaljplanen är att ge planstöd åt aktuell verksamhet inom Henån
1:272 (Montessoriskolan), att möjliggöra uppförandet av en ny förskola inom
fastigheten Henån 1:273 (Bagarevägens förskola) samt att tillskapa byggrätter för
utbyggnad av omsorg och bostäder inom fastigheterna Henån 1:275 och del av
Henån 1:306. Planen syftar vidare till att utöka befintligt parkeringsområde i
söder samt möjliggöra en gång- och cykelväg utmed Kaprifolvägen och genom
området.
Detaljplanen har varit föremĺl för granskning under tiden 5 september – 4 oktober
2013. De yttranden som kommit in föranleder endast mindre justeringar av
planhandlingarna.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna detaljplanen, upprättad den 23 oktober 2013 för antagande enligt 5 kap
27 § plan- och bygglagen.
__________
Bengt Johansson och Kerstin Gadde yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna detaljplanen, upprättad den 23 oktober 2013 för antagande enligt 5 kap
27 § plan- och bygglagen.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 201

KS/2013:1364

Investering - Ängsviken pelletspanna
Ängsvikens äldreboende har i dagsläget oljepannor för uppvärmning och varmvatten
till fastigheten. Fastigheten har höga driftkostnader och hög energiförbrukning på
grund av driften med eldningsolja och dålig verkningsgrad på pannorna.
Arbetet med hållbar utveckling och kretsloppstänkande mot målet att minska
beroendet av fossil energi och att minska koldioxidutsläppen pågår kontinuerligt och
investeringen avser att ersätta oljepannorna med en ny fastbränslepanna.
Byggnation av en ny pelletspanna med tillhörande silo innebär en stor energi- och
miljöbesparing och en koldioxidreducering med 189 ton/år.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen – Ängsviken pelletspanna – med 2 700 tkr,
medel till ändamålet anvisas genom långsiktig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Bertil Olsson (S), Ingrid Cassel (M), Ulf Sjölinder (FP) samt Veronica Almroth (FP)
föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera ärendet för beredning av en
miljövänligare anläggning med lägre miljöpåverkan och lägre investerings- och
driftkostnad.
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet enligt förslag.
__________
Anders Andersson, driftledare för fjärrvärme, redogör för jämförelse mellan
pelletspanna alternativt bergvärmepumpar, Ängsvikens äldreboende.
Som nytt underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse med bilaga från
kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2013-11-05.

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30

2013-12-12

Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen – Ängsvikens pelletspanna – med 2 700 tkr,
medel till ändamålet anvisas genom långsiktig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________
Bengt Johansson och Kerstin Gadde yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kerstin Gadde (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen – Ängsvikens pelletspanna – med 2 700 tkr,
medel till ändamålet anvisas genom långsiktig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Omsorg
KF § 202

KS/2013:892

Kvartal 3 2013 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till
Socialstyrelsen (16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g § LSS)
Orust kommun skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång
per kvartal. som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering kvartal 3 2013 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorgen
Vård och Omsorg
Handikappomsorgen (LSS)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.
0
13
3

Beslut
verkställt
efter
3 mån.
0
5x)
3

x) varav 2 personer har avlidit innan beslut har verkställts.
Kvartalsrapporten har, förvaltningsområdets skrivelse 25 oktober 2013, skickats till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisor 7 oktober 2013.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en
muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 3 2013 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 2 2013 enligt SoL

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g
LSS).
______________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 3 2013 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 2 2013 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g
LSS).
______________

Orust kommun
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
KF § 203

KS/2013:1939

Antagande av utökad investeringsram för överföringsledning mellan HenånSlussen samt att höja kommunens totala investeringsram
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-11-06 § 224 att behandla ärendet vid
extra utskottsmöte 2013-11-22.
__________
Upphandlingschef Lars Amlin föredrar ärendet.
Aktuell upphandling har annonserats i digital miljö och intresset har visat sig vara
stort eftersom minst 50 stycken företag har hämtat ut underlagen.
Inom den föreskrivna tiden inkom anbud från 6 stycken företag och dessa anbud har
öppnats vid en protokollförd anbudsöppning. Därefter har utvärderingsarbete
genomförts.
Följande företag har inkommit med anbud:
•
•
•
•
•
•

SEFA Byggnads AB
Grimsrud Entreprenad AB
Ottestala Schakt AB
Markbygg Anläggningar AB
NCC Construction Sverige AB
Skanska Sverige AB

Projektet har tidigare erhållit investeringsmedel i storleken 3 + 27 miljoner kronor.
Nu när upphandlingarna av själva materialet och va-materialet är avslutade visar det
sig att den tidigare beviljade investeringsramen inte räcker till, utan för att projektet
skall kunna genomföras fullt ut behövs ytterligare 5 miljoner kronor i
investeringsram.
Om optoslag för fibrer skulle beaktas hela sträckan mellan Henån och Slussen
behövs ytterligare drygt 500 tkr, men detta är i så fall en tillkommande kostnad som
inte skall belasta va-kollektivet.
Utvärderingen visar att anbudsgivaren Ottestala Schakt AB är den anbudsgivare som
har den lägsta totalt utvärderade summa och bör därför antas.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att anta Ottestala Schakt AB som leverantör i denna upphandling, samt
att uppdra till utskottet för samhällsutveckling att teckna avtal med antagen
leverantör under förutsättning att erforderliga medel beviljas av kommunfullmäktige.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja 5 miljoner i utökad investeringsram för överföringsledning Henån-Slussen.
Paragrafen är omedelbart justerad.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja 5 miljoner kronor i utökad (p.g.a. ökade va-materialkostnader)
investeringsram för överföringsledning Henån-Slussen till totalt 35 miljoner, och
att finansiering sker inom ramen för vatten och avloppsverksamheten, samt
att höja kommunens totala investeringsbudget för 2014 med 5 miljoner kronor till
172,5 miljoner.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Veronica Almroth (FP) föreslår kommunfullmäktige besluta att föreslagen
finansiering genomförs inom beslutad budgetram.
Ingrid Cassel (M), Lars-Åke Gustavsson (ober) och Roger Hansson (S) yrkar bifall till
Veronica Almroths förslag.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på bägge och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Veronica Almroths förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar
att den utökade investeringen på 5 miljoner kronor på grund av ökade vamaterialkostnader skall tas inom befintlig och beslutad investeringsram.
__________

