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Plats och tid

Ängås skola, aulan, 2020-11-12, klockan 18:00-18:45

Beslutande

Se sidan 2-4

Övriga deltagare

Elisabeth Martinsson, sekreterare

Utses att justera

Anders Arnell (M) och Daniel Peterson (C)

Justeringens
plats och tid

Sammanträdesrum Bårholmen, kommunhuset, Henån
Måndag 16 november 2020, klockan 15:30

Sekreterare

……………………………………………….
Elisabeth Martinsson

Ordförande

……………………………………………….
Hans Pernervik (FO)

Justerare

…………………………………………………………………………
Anders Arnell (M)
Daniel Peterson (C)

Paragraf 98-115

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-12

Datum för anslags
uppsättande

2020-11-17

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen, kommunhuset, Henån

Datum för anslags
nedtagande

………………………………………………
Elisabeth Martinsson
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Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
KF §

Nr

Ledamot

Närv

1

Kerstin Gadde (S)

X

2

Catharina Bråkenhielm (S)

X

3

Britt-Marie Andrén
Karlsson (S)

X

4

Roger Hansson (S)

X

5

Ulla Buhr (S)

X

6

Eva Skoglund (S)

X

7

Alexander Hutter (S)

X

8

Anne-Marie Petersson (S)

9

Jörgen Nielsen (S)

X

Elsie-Marie Östling (S)

X

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst

För Anne-Marie Petersson

Lotta Husberg (S)
Agneta Melin (S)
Inger Heimburger (S)
Lars-Olov Buhr (S)

10

Anne Kolni (M)

X

11

Robert Larsson (M)

X

12

Anders Arnell (M)

X

13

Tommy Eriksson (M)

X

14

Hilden Talje (M)

X

15

Maths Gustafsson (M)

X

16

Martha Arnell (M)
Ingemar Talje (M)
Anna Gustafsson (M)
Nils Pettersson (M)
Håkan Bengtsson (M)

X

För Martha Arnell
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KF §
17

Lars Larsson (C)

18

Maria Sörkvist (C)

29

Daniel Peterson (C)

20

Gun-Britt Hermansson (C)

21

Ulla-Britt Bagge (C)

X

22

Börje Pettersson (C)

X

KF §

KF §

Anmärkning

X

Peter Kristensson (C)
Johan Stein (C)
Reinhold Hedenblad (C)

23

Leif Kinle (SD)

24

Martin Oscarsson (SD)

25

Kristoffer Johansen (SD)

26

Maritha Dyfverman (SD)

X

27

Håkan Johansson (SD)

X

28

Vakant

29

Hans Pernervik (FO)

X

30

Michael Relfsson (FO)

X

31

Andreas Berglin (FO)
Aina Gunnarsson (FO)
Els-Marie Ragnar(FO)

X

X

För Andreas Berglin
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KF §
Nr

Ledamot

32

Veronica Almroth (L)

33

Ulf Sjölinder (L)

34

Susanne Gustafsson (L)

Närv

X

X

Victor Simensen (L)
Irma Sjölinder (L)

35

Kia Nordqvist (MP)

X

36

Martin Reteike (MP)

X

37

Ulla Kedbäck (MP)
Susanne Andersson (MP)
Fanny Nilsson (MP)

38

Thomas Asker (KD)

39

Theodor Helleberg (KD)
Anders Persson (KD)
Efraim Hogmalm (KD)

40

Rolf Sörvik (V)

41

Anders Tenghede (V)

X

Lena Jansson (V)
Eva Fallqvist (V)

Summa

4

30

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst
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§ 98
KS/2019:1647
Antagande av budget 2021 med plan för 2022 och 2023
Kommunfullmäktiges beslut
Anta majoritetens förslag till budget 2021 med plan för 2022 och 2023 daterad 2020-09-30,
innebärande att:
1. Fastställa resultat-, kassaflödes- samt balansbudget för år 2021 med plan för 2022 och 2023.
2. Fastställa skattesatsen till 22,86 kr per skattekrona för 2021, vilket innebär en sänkt skattesats
med 25 öre jämfört med 2020.
3. Fastställa de finansiella målen för åren 2021-2023.
4. Fastställa de övergripande målen för verksamheterna för åren 2021-2023.
5. Fastställa budgetramarna för nämnder och sektorer år 2021 samt preliminärt för 2022 och
2023.
6. Uppdra till kommunstyrelse och nämnder att förbereda och genomföra de satsningar,
uppdrag och effektiviseringar som redovisas för åren 2021-2023.
7. Fastställa investeringsbudget för år 2021 samt preliminära investeringsramar för 2022 och
2023.
8. Fastställa internräntan till 1,00 % för 2021 och preliminärt för 2022 och 2023.
9. Kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2021.
10. Taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt övriga taxor och
avgifter inom sektorerna beslutas i kommunfullmäktige.
11. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för 2021-2025 med utblick mot 2030.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kia Nordqvist (MP), Börje Pettersson (C) och Rolf Sörvik (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet
med hänvisning till 11-gruppens budgetförslag, daterat 2020-07-31.
Maritha Dyfverman, Martin Oscarsson och Håkan Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget budgetförslag, daterat 2020-10-27.
Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av den pågående pandemin covid-19 och det ekonomiskt osäkra läget till följd av
denna, beslutade fullmäktige 2020-06-11 § 51 att först behandla en inriktningsbudget i augusti och
sedan en slutlig budget i november.
I den reviderade budgeten har skatteintäkter och generella statsbidrag uppdaterats, liksom
pensionskostnaderna. Regeringen aviserade i sin höstbudget om extra generella statsbidrag till
kommunerna från 2021. För oss innebar det 10,3 miljoner kronor för 2021 och ytterligare 5,1
miljoner kronor extra från 2022. Dessutom sjönk pensionskostnaderna, också till följd av det
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ekonomiska läget, med cirka 5 miljoner kronor för 2021 och 2023. Majoriteten har valt att använda
de nya statsbidragen och utrymmet till att höja upp resultatnivån till vårt finansiella mål om 2 % för
år 2021 samt höjt resultatnivån ytterligare till cirka 3 % av våra nettokostnader år 2022 och 2023.
Majoriteten har också valt att lägga till fyra nya riktade uppdrag med tillhörande ekonomiska
satsningar som inledningsvis finns inom ramen för kommunstyrelsens medel till förfogande.
Budgeten innebär att nämnderna får sex övergripande mål att arbeta med under tre målområden.
Dessutom ges 17 riktade uppdrag under planperioden utifrån den politiska plattformen. De
finansiella målen för god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i den föreslagna
budgeten möjliga att uppnå.
Det budgeterade resultatet uppgår till ett överskott om 18,5 miljoner kronor (mnkr) år 2021, vilket
utgör 2 % av verksamheternas nettokostnader. För de två nästföljande åren förväntas resultatet
uppgå till 3,1 % (+30,3 mnkr) respektive 3,0 % (+30,2 mnkr) av verksamheternas nettokostnader.
Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 25 öre per år under mandatperioden till år 2022, vilket
innebär en skattesats på 22,86 kr per skattekrona för 2021 och 22,61 vid mandatperiodens slut år
2022. Eventuella höjningar av taxor beslutas i separata ärende i kommunfullmäktige.
Nämndernas och sektorernas budgetramar har sin utgångspunkt från innevarande budget 2020.
Justeringar har sedan gjorts till följd av volymförändringar på grund av demografin samt krav på
effektiviseringar och satsningar utifrån politiska prioriteringar.
Samtliga nämnder och sektorer får effektiviseringskrav såväl 2021 som 2022 för att möta kommande
behov och kostnadsökningar samt lägre skatteintäkter. Sektor lärande och omsorgs budgetramar
justeras för volymförändringar inom barnomsorg, skola och hemtjänst. I potten ofördelad budget
finns budgetkompensation under året för pris- och löneökningar, indexhöjning av lokalhyror,
lokalvård och kost samt kapitalkostnadsökningar.
Investeringsbudgeten uppgår till högst 100 miljoner kronor år 2021 och högst 195 miljoner kronor
år 2022 samt 150 miljoner kronor år 2023. Bland de större planerade investeringsprojekten kan
nämnas ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk, VA-ledning från Mollösund till Ellös (VA-länk
väst/bro), pågående ombyggnation av Strandgårdens äldreboende, ny förskola i Svanesund,
ombyggnad av Ågårdens äldreboende till LSS-boende och psykiatriboende samt förstärkningsarbete
vid ån i Henån.
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden
beräknas öka med högst 153 miljoner kronor till totalt 803 miljoner kronor i slutet av år 2023.
Nyupplåningen sker under 2022 och 2023.
I vår lokalförsörjningsprocess beslutar fullmäktige årligen i samband med budgeten om en
övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som blickar 5-10 år framåt.
Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investeringsbudget och i den operativa lokalplaneringen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-14 § 173 att föreslå kommunstyrelsen
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade 2020-10-28 §
196 att föreslå kommunfullmäktige samma förslag:
Anta majoritetens förslag till budget 2021 med plan för 2022 och 2023 daterad 2020-09-30,
innebärande att:
1. Fastställa resultat-, kassaflödes- samt balansbudget för år 2021 med plan för 2022 och 2023.
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2. Fastställa skattesatsen till 22,86 kr per skattekrona för 2021, vilket innebär en sänkt skattesats
med 25 öre jämfört med 2020.
3. Fastställa de finansiella målen för åren 2021-2023.
4. Fastställa de övergripande målen för verksamheterna för åren 2021-2023.
5. Fastställa budgetramarna för nämnder och sektorer år 2021 samt preliminärt för 2022 och
2023.
6. Uppdra till kommunstyrelse och nämnder att förbereda och genomföra de satsningar,
uppdrag och effektiviseringar som redovisas för åren 2021-2023.
7. Fastställa investeringsbudget för år 2021 samt preliminära investeringsramar för 2022 och
2023.
8. Fastställa internräntan till 1,00 % för 2021 och preliminärt för 2022 och 2023.
9. Kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2021.
10. Taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt övriga taxor och
avgifter inom sektorerna beslutas i kommunfullmäktige.
11. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för 2021-2025 med utblick mot 2030.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01
Majoritetens förslag till budget 2021 med plan för 2022 och 2023 daterad 2020-09-30
Lokalförsörjningsplan för 2021-2025 med utblick mot 2030 daterad 2020-09-30
Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11, CSG 2020-06-11
Samverkansprotokoll enligt MBL §§ 11 och 19, CSG 2020-10-01
Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Bråkenhielm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maritha Dyfverman (SD) yrkar avslag till majoritetens budgetförslag med hänvisning till eget
budgetförslag, daterat 2020-10-27.
Kia Nordqvist (MP), med instämmande av Börje Pettersson (C) och Rolf Sörvik (V), yrkar avslag till
majoritetens budgetförslag daterat 2020-09-30, med hänvisning till 11-gruppens budgetförslag
daterat 2020-07-31.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktigen beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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§ 99
KS/2020:1210
Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest
Kommunfullmäktiges beslut
1. Orust kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala ett insatsbelopp om
2 000 000 kronor genom att använda sin del av förlagslånet, som återbetalats, senast 20
november 2020.
2. Därefter årligen besluta om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av
ökade krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 och 2024.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. I november 2010 upptog
Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Orust kommuns förlagslån
till Föreningen uppgår till 2 000 000 kronor, jämte ränta. Genom regeländringar får det befintliga
förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre
fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen från
medlemmarna till Föreningen har sagts upp av Föreningen och återbetalats till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka
sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en
kapitalinsats.
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ny nivå på
medlemsinsatsen till 1 300 kronor per invånare, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Genom att återbetala förlagslånet under 2020 som insatsbelopp täcker det
behovet år 2021 och inget ytterligare behöver betalas in till Föreningen under första året. Från år
2022 behöver kommunen betala in 1 010 800 kronor och för 2023 och 2024 1 505 400 kronor per
år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-14 § 174 och kommunstyrelsen beslutade 202010-28 § 197 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Orust kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala ett insatsbelopp om
2 000 000 kronor genom att använda sin del av förlagslånet, som återbetalats, senast 20
november 2020.
2. Därefter årligen besluta om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd
av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 och 2024.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-02
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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KS/2020:1196

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna köp av Svanesund 7:64 med en total köpeskilling om 6 900 000 kronor enligt
köpekontrakt, daterat 2020-09-14
2. Finansiering sker genom strategiskt markköp inom årets investeringsbudget 2020 på 170
miljoner kronor (2020-03-12 § 3 KS/2018:1988).

Sammanfattning av ärendet
I kommunens bostadsförsörjningsprogram, antagen av kommunfullmäktige 2016-06-09 § 66 pekas
Svanesund ut som en tätort där det är prioriterat att stärka det kommunala markinnehavet. Sedan en
tid tillbaka har sektor samhällsutveckling förhandlat med Stiftelsen Orustbostäder om att förvärva
fastigheten Svanesund 7:64. Fastigheten är strategiskt belägen inom Svanesunds tätort och består av
3,8 hektar mark med bostadshus och ekonomibyggnader. Efter förhandling har fastighetsägaren och
förvaltningen kommit överens om en köpeskilling om 6 900 000 kronor för hela fastigheten.
Området är planerat att exploateras för bostäder och förskola. Förskolan som planeras ska både
ersätta Sestervikens förskola och bidra till att täcka det expansionsbehov kommunen har.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-14 § 168 och kommunstyrelsen beslutade 202010-28 § 203 att föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna köp av Svanesund 7:64 med en total köpeskilling om 6 900 000 kronor enligt
köpekontrakt, daterat 2020-09-14
2. Finansiering sker genom strategiskt markköp inom årets investeringsbudget 2020 på 170
miljoner kronor (2020-03-12 § 3 KS/2018:1988).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-29
Köpekontrakt daterad 2020-09-29
Markanvisningsavtal daterad 2020-09-29
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
Ekonomienheten

Orust kommun
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KS/2020:1209

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna köp av Dalby 1:9 med en total köpeskilling om 5 000 000 kronor enligt
köpekontrakt, daterat 2020-10-05.
2. Finansiering sker genom strategiskt markköp inom investeringsbudget för år 2021 på 100
miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet
Inom programområdet för Planprogram Dalby finns vissa privatägda fastigheter, däribland Dalby
1:9. Planenheten bedömer att en mer effektiv bostadsutbyggnad kan ske om kommunen har ett
sammanhängande markinnehav. Dalby 1:9 angränsar kommunens fastighet och bedöms vara lämplig
för exploatering av bostäder.
Kommunen har erbjudits att köpa fastigheten för 5 000 000 kronor. Under förutsättning att
bostadshuset kan försäljas och övrig mark inom fastigheten kan exploateras för bostäder i enlighet
med planprogrammet bedöms köpeskillingen vara skälig.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-14 § 169 och kommunstyrelsen beslutade 202010-28 § 204 att föreslå kommunfullmäktige
1. Godkänna köp av Dalby 1:9 med en total köpeskilling om 5 000 000 kronor enligt
köpekontrakt, daterat 2020-10-05.
2. Finansiering sker genom strategiskt markköp inom investeringsbudget för år 2021 på 100
miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01
Köpekontrakt daterat 2020-10-05
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten

Orust kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11

2020-11-12

§ 102
KS/2020:1157
Antagande av timtaxa för planhandläggning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa timtaxan för planhandläggare till 900 kronor/timme.
2. Den nya timtaxan gäller från och med 2021-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande taxa för planhandläggning bedöms vara föråldrad och anses inte motsvara dagens
kostnadsbild. Ny taxa på 900 kronor per timme föreslås utifrån beräkningsmodell från SKR
(Sveriges kommuner och regioner).
Timtaxan för planhandläggning är i nuläget fastställd till 840 kronor. Vid en översikt av närliggande
kommuner med liknande förutsättningar konstaterades att samtliga närliggande kommuner ligger på
ett högre pris. Att Orust kommuns omkostnader för planhandläggning är lägre än kringliggande
kommuners på ett sätt som motsvarar skillnaden i taxa bedöms inte sannolikt. Detta har föranlett en
översyn av timtaxan för planhandläggning.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-10-07 § 106 och kommunstyrelsen beslutade 202010-28 § 205 att föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Fastställa timtaxan för planhandläggare till 900 kronor/timme.
2. Den nya timtaxan gäller från och med 2021-01-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21
Beräkningsunderlag för timtaxa planhandläggning, daterad 2020-09-17.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Planenheten
Orust kommuns författningssamling
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§ 103
KS/2020:1151
Antagande av taxa för framtagande samt uppföljning av exploateringsavtal
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta taxa om 1 150 kronor per timme för framtagande samt uppföljning av
exploateringsavtal.
2. Den nya taxan gäller från och med 2021-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har idag ingen taxa för framtagande samt uppföljning av exploateringsavtal.
Taxan föreslås till 1 150 kronor per timme.
Exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal som säkerställer genomförandet av detaljplan. Avtalet
tecknas mellan en kommun och en exploatör eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs
av kommunen. Exploateringsavtalet reglerar ekonomiska åtaganden, genomförandefrågor,
marköverlåtelser med mera och tecknas i samband med att detaljplanen antas.
Sveriges kommuner och regioners (SKR) underlag för beräkning av kommunens omkostnader
per timme bedöms vara ett lämpligt underlag för att räkna fram en taxa för framtagande samt
uppföljning av exploateringsavtal. Utifrån SKR’s underlag för beräkning föreslås en taxa om
1 150 kronor per timme för framtagande samt uppföljning av exploateringsavtal.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-10-07 § 115 och kommunstyrelsen beslutade
2020-10-28 § 206 att föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Anta taxa om 1 150 kronor per timme för framtagande samt uppföljning av
exploateringsavtal.
2. Den nya taxan gäller från och med 2021-01-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-17
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling
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KS/2020:1012

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta VA-taxa 2021 enligt förslag daterat 2020-09-01.
2. Den nya taxan gäller från och med 2021-01-01
Reservationer och särskilda uttalanden
Maritha Dyfverman, Martin Oscarsson och Håkan Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Under våren/sommaren 2019 arbetade en politisk gruppering med nivå och fördelning mellan
anslutnings- och brukningsavgifter och förvaltningen har arbetat fram en ny taxekonstruktion samt
även kompletterande innehåll och förklaringar i taxan.
I kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 59 (dnr KS/2019:604) beslutades att anslutningsavgifter
årligen ska uppräknas med index och brukningsavgifter ska inte höjas med mer än 10 % årligen. I
den kalkyl som gjordes 2019 så kalkylerades med en ökning 2021 på +10 % av brukningsavgifterna.
VA-verksamheten är självförsörjande genom finansiering med avgifter. För att klara av det
kommande investeringsbehovet behöver va-taxan justeras regelbundet både vad gäller nivå och
konstruktion. Den föreslagna taxan visar på en konstruktion som fördelar avgifterna mellan olika
kostnadsdelar av taxan och där den politiska grupperingen har att anpassa nivån på fördelningen
mellan anslutnings- och brukningsavgifter, samtidigt som en balans mellan intäkter och kostnader
för VA-kollektivet ska erhållas.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-10-07 § 110 och kommunstyrelsen beslutar 202010-28 § 207 att föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Anta VA-taxa 2021 enligt förslag daterat 2020-09-01.
2. Den nya taxan gäller från och med 2021-01-01
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-01
VA-taxa 2021, daterad 2020-09-01
Förslag till beslut på sammanträdet
Maritha Dyfverman (SD) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att brukningsavgiften ska höjas
med 8 %, inte 10 % enligt förslag daterat 2020-09-01.

Orust kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling
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§ 105
Antagande av slamsugningstaxa 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KS/2020:1067

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta ny slamsugningstaxa 2021, daterad 2020-09-22.
2. Den nya taxan gäller från och med 2021-02-01.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har under våren/sommaren 2020 upphandlat ny entreprenad för slamsugning som
börjar gälla from 2021-02-01. I entreprenaden ingår inte längre att entreprenören sköter kundregister
och fakturering, utan dessa tjänster kommer att övergå till kommunen. Kommunen kommer även
att äga det administrationssystem som hanterar arbetsorder, kundregister, fakturering och
entreprenörsavräkning etc fortsättningsvis.
I och med nya anbudspriser har förvaltningen räknat, med ett genomsnittligt påslag med 5 % (på
offererade priser), fram de priser att gälla från och med 2021-02-01 vilka presenteras i bilaga
”Slamsugningstaxa 2021 (ink fossilfritt bränsle) daterad 2020-09-22”.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-10-07 § 111 och kommunstyrelsen 2020-10-28 §
208 att föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Anta ny slamsugningstaxa 2021, daterad 2020-09-22.
2. Den nya taxan gäller från och med 2021-02-01.
Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Pettersson (C) yrkar på återremiss för omräkning av slamsugningstaxan så att bilar med
mekanisk avvattning är det man, ur miljö- och trafikhänsyn, väljer först.
Anders Arnell yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-22
Slamsugningstaxa 2021 (inkl. fossilfritt bränsle), daterad 2020-09-22
Beslutet skickas till
Chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och renhållningsingenjör
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling
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§ 106
KS/2020:1149
Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall enligt förslag daterat 2020-09-14.
2. Den nya taxan gäller från och med 2021-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Avfall från privatpersoner och från företag (verksamhetsavfall) tas emot på Månsemyrs
avfallsanläggning. Avgifter regleras i ”Taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall”.
Kostnader och intäkter från respektive verksamhet (privatpersoner/företag) ska belasta alternativt
tillgodogöra respektive verksamhet/kollektiv, så att någon subventionering av någondera av
verksamheterna/avgiftskollektiven inte uppstår.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-10-07 § 112 och kommunstyrelsen beslutar 202010-28 § 209 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall enligt förslag daterat
2020-09-14.
2. Den nya taxan gäller från och med 2021-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-17
Taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall, daterad 2020-09-14
Beslutet skickas till
Miljö- och renhållningsingenjör
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling
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§ 107
KS/2020:1099
Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta Hamn- och båtplatstaxa 2021, daterad 2020-09-07.
2. Den nya taxan gäller från och med 2021-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Hamnverksamheten har gjort en omvärldsanalys av närliggande hamnar i andra kommuner där man
jämfört följande båtstorlekar:
A. Liten båt 6.25x2,20 meter
B. Stor båt 14,45x4,20 meter
Förslag till Hamn- och båtplatstaxa 2021 (daterad 2020-09-09) har därefter arbetats fram.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-10-07 § 117 och kommunstyrelsen beslutade 202010-28 § 210 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Hamn- och båtplatstaxa 2021, daterad 2020-09-07.
2. Den nya taxan gäller från och med 2021-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07
Hamn- och båtplatstaxa 2021, daterad 2020-09-09
Bilaga – Jämförelser gästhamnar och fasta båtplatser 2020, daterad 2020-09-09
Beslutet skickas till
Chef affärsdrivande verksamhet
Enhetschef Hamn/Parkering
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 108
KS/2020:1114
Antagande av taxa för parkering på elbilsplatser 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta taxa för parkering på elbilsplatser 2021, daterad 2020-09-09.
2. Taxan gäller från och med 2021-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har elbilsplatser med långsamladdare runt om på Orust. Den årliga driftkostnaden är
idag cirka 5 000 kronor/plats och taxa för att parkera på dessa platser saknas.
För att kunna fortsätta utveckla laddinfrastrukturen så föreslås en taxa på 8 kronor per timme, vilket
täcker drift- och investeringskostnaderna.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-10-07 § 119 och kommunstyrelsen beslutade 202010-28 § 211 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta taxa för parkering på elbilsplatser 2021, daterad 2020-09-09.
2. Taxan gäller från och med 2021-01-01.

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Pettersson (C) yrkar återremiss för översyn så att summorna stämmer överens i taxan.
Anders Arnell (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09
Bilaga Taxa för parkeringar 2021, daterad 2020-09-09
Beslutet skickas till
Chef affärsdrivande verksamhet
Enhetschef Hamn/Parkering
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 109
KS/2020:1212
Höjning av matavgift på särskilt boende och korttidsboende
Kommunfullmäktiges beslut
Höja matavgiften på särskilda boenden och korttidsboende till 8 % av prisbasbeloppet.
Reservationer och särskilda uttalanden
Kia Nordqvist (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget förslag.
Maritha Dyfverman (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Matavgifterna på särskilt boende och korttidsboende debiteras utifrån en fastställd procentsats
utifrån för året aktuellt prisbasbelopp. För år 2020 har den procentsatsen varit 7 procent. Det
innebär att de boende debiteras 3 311 kronor per månad, eller 110 kronor per dag.
Den senaste höjningen gjordes år 2017 och då från 6,5 procent till nu gällande 7 procent.
Vid en omvärldsbevakning konstaterades att Orust kommuns debitering av matavgifter på särskilt
boende ligger under genomsnittet i Sverige som ligger mellan 3 600-3 700 kronor i månaden. I
nedanstående tabeller visas en jämförelse mellan Orust kommun och statistiskt jämförbara
kommuner.
En föreslagen höjning av procentsatsen skulle innebära en ökning av avgiften med 473 kronor till
3 784 kronor/månad, utifrån 2020 års fastställda prisbasbelopp. Detta motsvarar en ökning av
avgiften per dag med 16 kronor till 126 kronor. Förändringen skulle totalt sett innebära ökade
intäkter med 0,5-1 mnkr till sektor omsorg.
Utskottet för omsorg beslutade 2020-10-13 § 72 att föreslå kommunstyrelsen besluta att överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige:
Höja matavgiften på särskilda boenden och korttidsboende till 8 % av prisbasbeloppet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-30
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kia Nordqvist (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att matavgiften på särskilda boenden ska
kvarstå på 7 % av prisbasbeloppet och därmed inte höjas till 8 %.
Maritha Dyfverman (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att höja matavgiften på särskilda
boende enligt index.

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling
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§ 110
KS/2018:1527
Fyllnadsval av 1 ersättare i överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Anders Tenghede (V) som ersättare i överförmyndarnämnden för perioden 2020-2022.
Sammanfattning av ärendet
I mail daterat 2020-09-22 avsäger sig Roy Lundberg (V) sitt uppdrag som ersättare i
överförmyndarnämnden. Kommunfullmäktige behöver förrätta ett fyllnadsval av 1 ersättare för
perioden 2020-2022.

Beslutet skickas till
Troman
HR-enheten
Vald
Överförmyndarnämnden
Länsstyrelsen
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§ 111
KS/2020:1262
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Efraim Hogmalm (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna Efraim Hogmalms (KD) avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
2. Skicka avsägelsen till länsstyrelsen för ny omräkning.

Sammanfattning av ärendet
I brev daterat 2020-10-16 avsäger sig Efraim Hogmalm (KD) sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
HR-enheten
Troman
Digitaliseringsenheten
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§ 112
KS/2020:1389
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Thomas Asker (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna Thomas Askers (KD) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
2. Skicka avsägelsen till länsstyrelsen för ny omräkning.

Sammanfattning av ärendet
I brev daterat 2020-11-11 avsäger sig Thomas Asker (KD) sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
HR-enheten
Troman
Digitaliseringsenheten

Orust kommun
Kommunfullmäktige

§ 113
Information om sammanträdesplan 2021
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KS/2020:811

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2021.
Sammanträdesplanen utgår till stor del från hur kommunfullmäktiges sammanträden är förlagda
samt kommunens ekonomiska årshjul. Tidpunkt för kommunfullmäktiges sammanträden regleras av
kommunfullmäktiges arbetsordning. Kommunfullmäktiges sammanträden är i största möjliga mån
förlagda den andra helgfria torsdagen i månaden och planeringen har skett i dialog med
kommunfullmäktiges presidium. Fullmäktiges sammanträden redovisas i förslaget för åskådlighetens
skull, kommunstyrelsen har inte befogenhet att ändra upplägget för kommunfullmäktiges
sammanträden. Även revisionens möten finns med i planen för att bidra till åskådlighet.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-28 § 216 att anta sammanträdesplan för kommunstyrelsen
samt utskotten enligt förslag daterat 2020-10-01 samt att överlämna sammanträdesplanen till
kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01
Förslag till sammanträdesplan daterad 2020-10-01

Orust kommun
Kommunfullmäktige

§ 114
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KS/2020:745, KS/2020:1234, KS/2020:1238,
KS/2020:1326, KS/2020:1314,
KS/2020:1315

Anmälan av inkomna skrivelser
Tolkförmedling Väst, protokollsutdrag § 414 från direktionens sammanträde 2020-09-25 samt
budget och verksamhetsplan 2021-2023
KS/2020:745
Västra Götalandsregionen, protokollsutdrag § 136 från regionfullmäktiges sammanträde 2020-09-22,
ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2019
KS/2020:1234
Motion från Kia Nordqvist (MP) om koldioxidbudget, inkommen 2020-11-03
KS/2020:1326
Länsstyrelsen Västra Götaland, beslut 2020-10-29 om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
KS/2020:1314
Länsstyrelsen Västra Götaland, beslut 2020-10-29 om ny ledamot i kommunfullmäktige
KS/2020:1315

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 115
Övrig fråga
Börje Pettersson (C) undrar varför inte kvällen kommunfullmäktigesammanträde sänds via webben.

Ordförande Hans Pernervik (FO) meddelar att med tanke på rådande pandemi minskas antalet
närvarande personer vid sammanträdet ner till så få som möjligt för att bidra till att förhindra
spridning av smitta. Det innebär att inga föredragande, sakkunniga eller teknisk personal finns
närvarande i lokalen.

