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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad
inkallar ersättare att tjänstgöra

Plats och tid

Samling i Mollösund vid skolan, sammanträdet fortsätter sedan i
sammanträdesrum Bårholmen, centrumhuset, Henån, 2019-11-06,
klockan 08:30
Ledamöter
Ulla Buhr (S)
Roger Hansson (S)
Anders Arnell (M)
Michael Relfsson (FO
Rolf Sörvik (V)

Övriga

Ersättare
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Håkan Bengtsson (M)
Kia Nordqvist (MP)
Daniel Peterson (C)

Lena Tegenfeldt, sektorschef
Elisabeth Martinsson, sekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Måndag 11 november 2019, klockan 17:00

Ärende

Dnr

1.

Detaljplan Mollösunds hamn

KS/2011:1912

2.

Sektorschefen informerar - utskottet för
samhällsutveckling

KS/2019:6

3.

Information om Biblioteksplan 2020-2023

KS/2019:1392

4.

Utseende av Kulturpristagare 2019

KS/2019:1299

5.

Beslut om samråd för fördjupad
översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts
kommuner

KS/2017:1291

Föredragande

2019-10-30

2

Utskottet för samhällsutveckling
Ärende

Dnr

6.

Information om omvandling av detaljplaner
för fritidshusområden för att möjliggöra
åretruntboende

KS/2015:1888

7.

Information om planprogram för
Hälleviksstrands samhälle

KS/2015:1795

8.

Information om planprogram för
Edshultshalls samhälle

KS/2014:1341

9.

Information om planprogram för Henån

KS/2017:423

10.

Information om detaljplan Åvägen del av
Henån 1:306

KS/2014:1459

11.

Uppdrag att utreda alternativa driftsformer
för hamnarna

KS/2015:327

12.

Antagande av Hamnföreskrifter i
kommunens hamnar

KS/2019:1364

13.

Antagande av Regler för kommunens hamnar KS/2019:1365

14.

Försäljning av före detta Spruthuset i
Mollösund

KS/2018:619

15.

Godkännande för samråd
Vattenskyddsområde Rödsvattnet

KS/2019:1417

16.

Information om uppföljning av
internkontrollplan 2019 för sektor
samhällsutveckling

KS/2018:1291

17.

Internkontroll 2020 för sektor
samhällsutveckling

KS/2019:1354

18.

Uppdragsdokument för 2020-2022 och
detaljbudget 2020

KS/2018:1988

19.

Ordförande informerar - utskottet för
samhällsutveckling

KS/2019:5

ORUST KOMMUN
Anders Arnell
Ordförande

Elisabeth Martinsson
Sekreterare

Föredragande
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Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

Omröstningsprotokoll
Ksus §
Ksus §
Ksus §
ja nej avst ja nej avst ja nej avst

S
S
M
FO
V

o Ulla Buhr
o Roger Hansson
o Anders Arnell
o Michael Relfsson
o Rolf Sörvik

S
M
MP
C

e Britt-Marie Andrén-Karlsson
e Håkan Bengtsson
e Kia Nordqvist
e Daniel Peterson
Summa
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Detaljplan Mollösunds hamn
Dnr KS/2011:1912
Sammanträdet inleds med besök i Mollösund.

4
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Sektorschefen informerar - utskottet för samhällsutveckling
Dnr KS/2019:6
Sammanfattning av ärendet
Sektorschef informerar om:
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Information om Biblioteksplan 2020-2023
Dnr KS/2019:1392

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och bibliotekschef informerar om Biblioteksplan 2020-2023.
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Utseende av Kulturpristagare 2019
Dnr KS/2019:1299

Sammanfattning av ärendet
Orusts kulturpris delas ut till en pristagare som på ett förtjänstfullt sätt har utfört
en kulturgärning för Orust kommun och dess invånare.
Priset uppgår till 10 000 kronor och med priset följer ett särskilt diplom.
Vid förslagstidens utgång har 9 nomineringar inkommit.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2019-10-09 § 149 att bordlägga ärendet
för beslut vid utskottsmötet i november.
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Beslut om samråd för fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts
kommuner
Dnr KS/2017:1291
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna samrådshandling för fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och
Orusts kommuner, daterad 2019-10-12.
Sammanfattning av ärendet
2017-2018 tilldelades Tjörns och Orusts kommuner statligt bidrag (KOMPIS,
kommunal planering i statlig samverkan) från havs- och vattenmyndigheten för att
bedriva kommungemensam kust- och havsplanering. Bidraget har nyttjats för att
upprätta samrådshandling för fördjupad översiktsplan (FÖP) för kommunernas
havsområden. Planeringsarbetet har skett parallellt med kust- och
havsplaneringsprocesser på regional och nationell nivå. Förslaget till FÖP Hav
Tjörn Orust avses sändas ut på kommungemensamt samråd under vintern 2020.
Utredning
Bakgrund
I maj 2017 beviljade länsstyrelsen Orust och Tjörns kommuner ett statligt bidrag
på 750 tkr (KOMPIS, kommunal planering i statlig samverkan) från havs- och
vattenmyndigheten för att arbeta fram ett kommungemensamt program ”Program
för FÖP kust & hav Tjörn Orust” Programmet syftade till att fungera som underlag
för kommande översiktsplan.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-17 att starta projektet samt att utse
kommunstyrelsens arbetsutskott som styrgrupp för programarbetet som pågick
fram till maj 2018. Programmet upprättades med hjälp av en konsult. I
programhandlingen har tyngdpunkt legat på inventering och beskrivning av
planeringsförutsättningar med tillhörande mål- och strategiformuleringar.
I april 2018 utlyste länsstyrelsen ytterligare bidrag om 450 tkr riktat till pågående
KOMPIS-projekt, för nyttjande under innevarande år. Ansökan om bidrag
beviljades för att ta fram en kommungemensam FÖP. Kommunstyrelsen fattade
beslut 2018-05-30 om fortsatt planarbete mot upprättande av samrådshandling.
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Planförslaget
Planförslagets övergripande syfte är att stärka kommunernas planering och
utvecklingsarbete i kusten och havet. I handlingen beskrivs rekommenderad
vattenanvändning med utgångspunkt i de fem ämneskategorierna Natur och kultur,
Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar, Transporter samt Totalförsvar.
Planförslaget speglar till stor del befintlig vattenanvändning idag, men anger även
några förslag till förändring.
Befintliga områdesskydd avseende natur och kultur kvarstår men kompletteras
med två ytterligare vattenområden där särskild hänsyn ska visas till naturvärden, i
enlighet med samrådshandlingen för nationell havsplan för Västerhavet.
Markerade anspråk för turism och friluftsliv syftar både till att främja
tillgänglighet till havet för både människor och båtar samt fredade områden med
höga naturvärden.
Gällande maritima näringar anges att samverkan mellan vattenbruk,
beredningsindustrin, yrkesfiske och förnybar energiproduktion ska eftersträvas
och den lokala kopplingen till råvaror och kringverksamheter främjas.
Tillgänglighet för skörd och underhåll är viktigt, såväl som lokalisering med
hänsyn till naturvärden.
Avseende fiske uttrycks att yrkesfisket innehåller både miljöpåverkan och stort
värde för kommunerna. Rekommendationer ges om hänsyn till det befintliga
yrkesfisket i utsjön, hänsyn till befintliga fredningsområden och en avsikt om att
utreda ytterligare fredningsområden för fiskebegränsningar. Tre områden anges
som lämpliga att pröva för utveckling av marin energi.
Gällande transporter markeras förutom större farleder, ny broförbindelse mellan
Orust och fastlandet samt reservat för ny färjeförbindelse för persontrafik mellan
Tjörn och Kungälv. Områden möjliga för undantag från dumpningsförbud anges
utifrån lokalt mark- och vattenanvändningsperspektiv.
Gällande totalförsvarets anspråk uttrycks dels en grundläggande inställning att
riksintresset ska beaktas, och dels en förhoppning om att havet i framtiden bör
kunna inkludera såväl försvarets intressen, med nödvändig hänsyn till
framkomlighet och sekretess avseende rikets säkerhet, som kommunernas behov
av att nyttja havets resurser.
Planförslagets konsekvenser har bedömts med avseende på miljöaspekterna:
Naturvärden, Kulturmiljö, Landskapet, Friluftsliv samt Hälsa och säkerhet. De
sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt
beroende av varandra och kräver ofta prioriteringar.
Bedömning
Kommunstyrelsens arbetskott på Tjörn beslutade 2019-06 -13 om att godkänna
samrådshandlingen för samråd, vilket genomförs under förutsättning att även
Orust kommun fattar ett likalydande beslut. På utskottet för samhällsutveckling
2019-08-15 konstaterades att samrådshandlingen hade vissa brister vilket föranlett
en revidering. Följande har ändrats:
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sid. 6 + 16 genom att lägga till R3 och R2 norr om Orust,
sid. 24 genom att lägga till rekreationsnoder och områden norr om Orust,
kartan på sid 25 har kompletterats med info för Orust,
kartan på sid 28 har kompletterats med R2 och R3 norr om Orust och
kartan på sid 39 har kompletterats med ett potentiellt transportstråk norr om Orust.
Den reviderade handlingen kommer beslutas på nytt av kommunstyrelsens
arbetsutskott på Tjörns 2019-11-14, innan kommunstyrelsens beslut om
godkännande av samrådshandlingen 2019-11-27.
Efter genomfört samråd och upprättande av samrådsredogörelse bedöms
planarbetet kunna fortgå i enlighet med lagstadgad planprocess för översiktsplan
mot antagande av kommungemensam FÖP för havet. Beslut om granskning
förväntas ske under andra halvan av 2020 och antagande i slutet av 2020 eller i
början av 2021.
Orust kommuns gällande översiktsplan är aktualitetsprövad i kommunfullmäktige
2018-06-14 med bedömningen att ÖP 2009 inte längre är aktuell, således skall det
påbörjas en process mot ny ÖP 2040. Planarbetet för Orust ÖP 2040 förväntats
pågå 2020-2023. Den antagna FÖP:en bedöms kunna utgöra en fördjupad del av
ÖP 2040 för kommunens havsområden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-16
Samrådshandling Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts
kommuner, daterad 2019-10-12
Beslutet skickas till
Planenheten
Sektor miljö och bygg
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Information om omvandling av detaljplaner för fritidshusområden för att
möjliggöra åretruntboende
Dnr KS/2015:1888

Sammanfattning av ärendet
Planchef informerar om omvandling av detaljplaner för fritidshusområden för att
möjliggöra åretruntboende.

2019-10-30
Utskottet för samhällsutveckling

Information om planprogram för Hälleviksstrands samhälle
Dnr KS/2015:1795

Sammanfattning av ärendet
Planarkitekter informerar om planprogram för Hälleviksstrand.
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Information om planprogram för Edshultshalls samhälle
Dnr KS/2014:1341

Sammanfattning av ärendet
Planarkitekter informerar om planprogram för Edshultshalls samhälle
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Information om planprogram för Henån
Dnr KS/2017:423

Sammanfattning av ärendet
Planarkitekter informerar om planprogram för Henån.
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Information om detaljplan Åvägen del av Henån 1:306
Dnr KS/2014:1459

Sammanfattning av ärendet
Planarkitekter informerar om detaljplan Åvägen del av Henån 1:306.
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Uppdrag att utreda alternativa driftsformer för hamnarna
Dnr KS/2015:327
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Ge förvaltningen i uppdrag att upphandla alternativ drift av hamnarna i
Hälleviksstrand, Stocken, Edshultshall och Henån.
Sammanfattning av ärendet
I budgetdokument för 2019/2020 gavs i uppdrag att utreda alternativa driftsformer
för kommunala hamnar.
Idag driver Orust kommun sammanlagt 8 stycken hamnar med fasta båtplatser och
7 stycken gästhamnar. Henåns gästhamn drivs, för tillfället med privat drift via
entreprenadavtal.
Driftsformer som redovisats i utredningen är
•

Ideellt ägarskap och drift

•

Ideell drift via entreprenadavtal

•

Privat drift via entreprenadavtal

•

Kommunalt ägarskap och drift

•

Kommunalprivat drift

De olika driftsformerna har alla sina för- och nackdelar. I studier som gjorts i en
del av Sveriges hamnar är det inte själva driftsformen som är avgörande för
gästhamnsverksamhetens framgång. Vad som istället är avgörande för en lyckad
hamnverksamhet är att det har satts upp konkreta mål och strategier för hamnen
och att syftet med att driva gästhamnsverksamhet är tydlig.
Målet för privat drift är att ge ett så stort finansiellt överskott som möjligt i
förhållande till de satsade resurserna medan kommunal drift kan sägas ha precis
det omvända målet, då verksamheten går ut på att få ut så mycket samhällsnyttig
verksamhet som möjligt från de resurser som finns tillgängliga.
Henåns gästhamn har sedan säsongen 2017 drivits privat via entreprenadavtal.
Resultatet visar att man mycket väl kan lägga ut de övriga föreslagna
gästhamnarna Edshultshall, Hälleviksstrand och Stocken på entreprenad.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2019-10-09 § 138 att bordlägga ärendet
för diskussion i partigrupperna.
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Bedömning
Driftsformen är inte avgörande för hamnverksamhetens framgångar men goda
förutsättningar krävs för en framgångsrik gästhamn.
Förvaltningens bedömning är att de minsta gästhamnarna bör övergå i annan
driftsform alternativt omvandlas till fasta båtplatser i respektive hamn. Om det
senare alternativet väljs innebär det att fasta båtplatser skapas och en viss
reduktion av båtplatskön kan ske.
Det kommer i framtiden att krävas en kraftsamling av personella och ekonomiska
resurser i de hamnar som idag är ekonomiskt bärkraftiga, eller har potential att i
framtiden bli det. Ett avkastningskrav på gästhamnsverksamheten kommer att
kräva mycket prioriteringar i nuvarande gästhamnsutbud.
Underlag för långsiktiga underhållsplaner inom förvaltningen och behovet av
underhållsmedel prognosticeras att öka kraftigt i framtiden samtidigt som
tilldelning av skattemedel bedöms minska till förmån för kommunens
kärnverksamheter. Ett flertal servicebyggnader med dusch, toalett etc. har ett
kraftigt bristande underhåll och kommer att kräva stora investeringar med
vidhängande kapitalkostnader som idag inte kan bedömas vara självfinansierade
av gästhamnsintäkter i annat än i de största hamnarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16
Utredning daterad 2019-09-16
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
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Antagande av Hamnföreskrifter i kommunens hamnar
Dnr KS/2019:1364
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta Hamnföreskrifter i kommunens hamnar, daterade 2019-10-17
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden antog Föreskrifter för Orust kommuns hamnar 1996-02-21 §
38.
Kommunfullmäktige antog § 166/95 Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter
för kommunens hamnar i Orust kommun och Länsstyrelsen godkände dem 199604-12. Därefter har kommunfullmäktige 1997-10-23 § 137 reviderad dem.
De två dokumenten är föråldrade och behöver uppdateras.
Föreskrifter för Orust kommuns hamnar och Lokala ordnings- och
säkerhetsföreskrifter i kommunens hamnar i Orust kommun har sammanförts till
ett dokument.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-17
Hamnföreskrifter i kommunens hamnar, daterade 2019-10-17
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Orust kommuns författningssamling
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Antagande av Regler för kommunens hamnar
Dnr KS/2019:1365
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Anta Regler för kommunens hamnar, daterade 2019-10-17.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden antog Bestämmelser för båtplatsköer 1994-06-22 § 90 och de
reviderades av kommunstyrelsen 1999-10-05 § 228.
Kommunen har sedan dess organiserats om och bestämmelserna är föråldrade och
behöver uppdateras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-17
Regler för kommunens hamnar, daterade 2019-10-17
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Orust kommuns författningssamling
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Försäljning av före detta Spruthuset i Mollösund
Dnr KS/2018:619
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna försäljning av före detta Spruthuset i Mollösund enligt köpekontrakt
daterat 2019-10-29, för 350 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2018-06-07 § 70 kommunstyrelsen
besluta att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att påbörja
försäljningsprocessen av Spruthuset i Mollösund.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-27 § 160 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att påbörja försäljningsprocess av Spruthuset i
Mollösund.
Byggnaden omfattar cirka 26 m2 och är belägen på del av kommunens
stamfastighet, Mollösund 5:398, i början av Gatan mellan fastigheterna Mollösund
5:85 och 5:83. Byggnaden har historiskt använts som bårhus, spruthus och på
senare tid som förvaringsutrymme för Mollösunds samfällighetsförening.
Föreningen har hyrt byggnaden av kommunen sedan 2007 men har på egen
begäran avslutat hyresförhållandet 2017-12-31. Något behov av byggnaden för
kommunal verksamhet finns inte.
Utredning
Byggnaden är enligt gällande detaljplan (1421-P51) belägen på så kallad
plusprickad mark vilket innebär att den endast får bebyggas med så kallad
komplementbyggnad såsom uthus, garage, förråd, gäststuga eller liknande. Vid en
försäljning av byggnaden inkluderat marken under byggnaden skulle detta kunna
göras till befintliga fastighetsägare inom Mollösund genom fastighetsreglering. I
enlighet med tidigare kommunfullmäktigebeslut sker försäljning genom mäklare
till marknadspris.
En försäljning ligger helt i linje med kommunens inriktning om att avyttra
fastigheter i vilka det ej bedrivs kommunal verksamhet.
Byggnaden har sedan sommaren 2018 varit ute till försäljning men de anbud som
inkommit har inte varit i paritet med bedömt marknadspris. Under oktober 2019
har nytt anbud inkommit som förvaltningen bedömer är ett acceptabelt
marknadspris.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-30
Köpekontrakt, daterat 2019-10-29
Beslutet skickas till
Sektorschef samhällsutveckling
Chef affärsdrivande verksamhet
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Godkännande för samråd Vattenskyddsområde Rödsvattnet
Dnr KS/2019:1417
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Ge förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd med sakägare i enlighet med
bifogade bilagor i beslutsunderlaget.
Sammanfattning av ärendet
De två vattentäkter som används i produktionen av dricksvatten, Korskällan och
Rödsvattnet, inom Orust kommun omfattas av skyddsföreskrifter från 1992. Dessa
skyddsföreskrifter behöver revideras och uppdateras med viss regelbundenhet för
att uppfylla dagens förutsättningar och krav. Inom ramen för kommunens VA-plan
omfattas även detta arbete. Förvaltningen har tillsamman med bland annat
länsstyrelsen och sektor miljö och bygg utarbetat förslag till nya
skyddsföreskrifter för Rödsvattnet.
Utredning
Bedömning
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och behöver skyddas för att säkra en
långsiktig tillgång till rent vatten. Inrättande av vattenskyddsområde är ett av
verktygen för att garantera en hög kvalitet på dricksvattnet. Länsstyrelsen och
kommunen kan fastställa vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter
för dricksvattentäkter, 7 kap 21-22 § miljöbalken.
Skyddsföreskrifterna begränsar olika verksamheter som riskerar att förorena
dricksvattnet på kort eller lång sikt, såsom täktverksamhet och spridning av
bekämpningsmedel. Skyddsområdet med föreskrifter ska utgöra ett bra skydd för
vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt, 7 kap 23 §
miljöbalken. Inrättande av vattenskyddsområden omfattas av både
miljökvalitetsmålen som EU:s vattendirektiv, som säger att alla vattentäkter som
försörjer minst 50 personer eller levererar mer än 10m3 vatten per dag ska
skyddas. Miljökvalitetsmålen ligger till grund för hur mycket av det svenska
miljöarbetet och anger inriktningen för hur mycket myndigheter och andra aktörer
ska arbeta
Olika aktörer och roller
Huvudmannen för en vattentäkt ansvarar för att vattentäkten har tillräckligt skydd
och tar initiativ till inrättande eller revidering av skyddsområde och
skyddsföreskrifter. Länsstyrelsen eller kommunen kan själv fastställa
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vattenskyddsområde med föreskrifter inom den egna kommunen, Oavsett vilken
myndighet som fastställer vattenskyddet så utgör länsstyrelsen samrådspart i
arbetet.
För att skapa ett långsiktigt vattenskydd är det viktigt att redan på
planeringsstadiet föra en dialog med dem som kan tänkas bli berörda av
skyddsföreskrifterna, såsom fastighetsägare och verksamhetsutövare (till exempel
areella näringar och huvudmän för infrastruktur). Alla berörda ska ges möjlighet
att lämna synpunkter och få dessa bemötta. Genom samverkan kan
skyddsföreskrifterna bli balanserade och tydliga att efterleva och arbeta med,
samtidigt som en förståelse för skyddsbehovet skapas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-30
Bilaga 1 Analysrapport råvatten
Bilaga 2 Djupkarta
Bilaga 3 Risker
Bilaga 4 Riskanalys
Bilaga 5 Förslag till vattenskyddsområde
Bilaga 6 Skyddsföreskrifter
Tekniskt underlag - Rödsvattnet
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling, affärsdrivande verksamhet
Sektor miljö och bygg
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Information om uppföljning av internkontrollplan 2019 för sektor
samhällsutveckling
Dnr KS/2018:1291

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och
samordna förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar
för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade behov.
Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar
för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall
förbättringar behövs ta initiativ till sådana.
Varje nämnd har en skyldighet att:
Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde.
Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse
till årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna
kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske
till kommunens revisorer.
Sektor samhällsutvecklings internkontrollplan innehåller två stycken
kontrollpunkter.
Genomförda granskningar:
Gästhamnsverksamhet: kontrollera om båtar ligger förtöjda utan att betala
gästhamnsavgift
Slamtömning: kontroll om slamtömningen redovisas korrekt.
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1. Kontroll av:

2. Beskrivning av genomförd internkontroll:

3.

4. Kontroll av…
5. Gästhamnverksamhet: kontrollera om båtar ligger förtöjda
utan att betala gästhamnsavgift.
6. Resultat av…
7. 23 av 505 båtar hade vid kontrollen ej betalat
gästhamnsavgift. Men vid nästa rondering har båtarna
betalat.
8. Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas…
9. Inga.
11. Kontroll av…
12. Slamtömning redovisas korrekt
13. Resultat av…
14. Inkört slam under de tre perioderna uppgår till 5 158 kbm.
Detta underskrider teoretiskt möjligt inkört slammängd
(debiterad mängd är enligt fakturor och avräkning 5 814
kbm) med 11,3%. Slutsatsen är att det sannolikt inte körs in
slam som ej debiterats slutkund enligt ordinarie rutin. Detta
föranleder m a o inga extraordinära åtgärder.
15.
16. Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas…
17. Inga

10. Bb
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Internkontroll 2020 för sektor samhällsutveckling
Dnr KS/2019:1354
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Uppdragsdokument för 2020-2022 och detaljbudget 2020
Dnr KS/2018:1988
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna föreslagen kostnadsminskning om 3 mkr till en
nettokostnadsram 2020 för sektor samhällsutveckling om 59 mkr.
2. Godkänna föreslagna målvärden för sektor samhällsutveckling för de sex
målens indikatorer under flerårsplaneperioden.
3. I egenskap av nämnd uppdra åt förvaltningen att påbörja år 2020 och att
under flerårsplaneperioden genomföra:
- Lokaliseringsutredning av ny brandstation i syfte att säkra en trygg
framtida Räddningstjänst samt utreda effektiviseringsvinster i en
samordning med hemtjänst samt andra funktioner. (Sektor
samhällsutveckling och sektor omsorg)
- Möjliggöra odlingslotter i framtida detaljplaner.
- Trivselhöjande åtgärder i centralorten Henån. Ett pilotprojekt 2020 där en
åtgärdsplan ska tas fram för att under kommunens ansvar, i samförstånd
med vägföreningen, genomföra åtgärder som förstärker attraktiviteten.
- Guldkant till 150 för våra äldre. Vi förstärker måltidsbudgeten för att
innehålla något lite ”extra” på helgerna för våra äldre boendes på särskilda
boenden. Måltiden ska göras till dagens höjdpunkt med samvaro och
trivsel. (Sektor samhällsutveckling och sektor omsorg)
- Arbeta fram en ny Översiktsplan med sikte på 2040 (Sektor
samhällsutveckling och sektor ledning- och verksamhetsstöd).
4. Godkänna sektor samhällsutvecklings lokalförsörjningsplan 2020-2024
med utblick mot 2030.
Sammanfattning av ärendet
Sektor samhällsutveckling har för 2020 en total nettokostnadsram om 59 mkr.
Ramen för sektorns verksamheter är sammantaget minskad med 3 mkr jämfört
2019.
I planen för 2020-2022 finns 13 riktade uppdrag från kommunfullmäktige som har
påbörjats under 2019. Omprioriteringar, inom budgetram, har gjorts så att fem nya
uppdrag ska kunna genomföras fram till 2022 i syfte att nå kommunens uppsatta
mål.
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De affärsdrivande verksamheterna är renodlade inom respektive verksamhet; VA,
Renhållning och Fjärrvärme. Fjärrvärmeverksamheten har inte full
kostnadstäckning och behöver för 2020, ett tillskott om 0,6 mkr av skattemedel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-30
Uppdragsdokument 2020-2022 och detaljbudget för 2020, sektor
samhällsutveckling och affärsdrivande verksamhet
Lokalförsörjningsplan 2020-2024 med utblick mot 2030 – sektor
samhällsutveckling, affärsdrivande verksamhet
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Utskottet för omsorg
Sektor samhällsutveckling
Kommundirektör
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Ordförande informerar - utskottet för samhällsutveckling
Dnr KS/2019:5
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