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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Elisabeth Martinsson, sekreterare
Michael Severin, kommunjurist
Ronny Svensson, informatör, § 290-294
Yvonne Åkerblom-Olsson, rektor, § 290
Eva Johansson, arbetsmarknadsansvarig, § 292
Margita Martinsson, arbetsmarknadskonsulent, § 292
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef, § 292-313
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef, § 293-298
Arne Hultgren, chef miljö- och byggnadsförvaltningen, § 293-298
Susanne Ekblad, ekonomichef, § 293-299
Lars Amlin, upphandlingschef, § 293-295
Elisabet Persson, controller, 294-298
Sandra Ferm, ekonom, § 294-298
Mats Brocker, Actea Consulting AB, §293
Florence Carlsson, huvudskyddsombud, § 294-298
Perolof Melin, fastighetsingenjör, § 294
Jenny Saar, rektor, § 294
Alice Österman, ekonom, § 296
Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare, § 190-309
Bertil Olsson, ej tjänstgörande ersättare, § 290-299
Eva Skoglund, ej tjänstgörande ersättare
Catarina Mellberg, § 290-295
Ulf Sjölinder, ej tjänstgörande ersättare
Anders Wingård, ej tjänstgörande ersättare
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare, § 290-311
Keith Johansson, ej tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson, ej tjänstgörande ersättare

2

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3

2013-10-30

Exp:
Förvaltningsområde lärande

KS/2013:1488
§ 290
Föreläggande med vite med anledning av brister i fullgörande av skolplikt
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse med bifogat föreläggande från
kommunstyrelseförvaltningen daterad 2013-10-22.
Yvonne Åkerblom-Olsson, rektor, och Michael Severin, kommunjurist, föredrar
ärendet.
Johan Stein med instämmande av Hans Stevander föreslår kommunstyrelsen besluta
att förelägga Fredrik Stengavel och Zandra Stengavel var för sig att tillse att
skolplikten fullföljs för Celine Stengavel enligt föreläggande daterat 2013-10-22, samt
att vitesförelägga Fredrik Stengavel och Zandra Stengavel var för sig, enligt
föreläggande daterat 2013-10-22, om föreläggandet ej följs.
Kommunstyrelsen beslutar
enligt Johan Steins och Hans Stevanders förslag.
__________
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige

KS/2011:232
§ 291
Antagande av tillägg till detaljplan för Nösund 1:63 m.fl.
Samrådshandlingar för detaljplanen har tidigare varit utställda för granskning från 11
februari till 11 mars 2013. Inkomna yttranden har sammanställts i ett
utställningsutlåtande, där det också finns en sammanställning av de ändringar som
har gjorts i planförslaget efter utställningen.
Efter utställningen har en justering gjorts avseende den södra delen av Nösund 1:63
vilken omfattas av strandskydd. Område som tidigare har reglerats som kvartersmark
övergår till naturmark för att säkra allmänhetens tillgång till området.
Syftet med planförslaget är att skapa utökade byggrätter samt utökad största
byggnadshöjd för de berörda enbostadshusen. Planändringen innefattar även en
ändring av tidigare användning för bostadsändamål till bostäder/hotell.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-09-25.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta tillägg till detaljplan för fastigheten Nösund 1:63 m.fl., upprättad den 27
september 2013, enligt plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap 29 §.
_________
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta tillägg till detaljplan för fastigheten Nösund 1:63 m.fl., upprättad den 27
september 2013, enligt plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap 29 §, under förutsättning
att byggrätten för den sydvästra komplementbyggnaden inom fastigheten Nösund
1:19 minskas till 15 m2.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
__________
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KS/2013:624
§ 292
Rapport om arbetet med feriepraktik för skolungdomar och
Sommarlovsentreprenörer sommaren 2013
Arbetsmarknadsenheten har även i år organiserat feriepraktiken för skolungdomar.
Platserna har erbjudits ungdomar folkbokförda i kommunen och som gått ut 9:an i
grundskolan, 1:an i gymnasieskolan eller särskolan. En praktikperiod omfattade tre
veckor, 5 timmar/dag dock max 75 timmar/ungdom. I år fick alla ungdomar som
sökte erbjudande om en plats.
Platserna fanns inom föreningslivet och inom kommunens egna verksamheter.
I förvaltningsområdets skrivelse 30 september finns redovisning av resultatet av
feriepraktiken.
______________
Ledamöterna tar del av sammanställning av enkätsvar från ungdomar, föreningar och
kommunala verksamheter som hade feriepraktikanter med kommentarer, intervjuer
med ungdomar samt sammanställning av sommarlovsentreprenör 2013 Orust &
Tjörn.
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna
att överlämna rapporten om feriepraktik för skolungdomar och
sommarlovsentreprenörer sommaren 2013 till Kommunstyrelsen.
__________
Eva Johansson och Margita Martinsson, från arbetsmarknadsenheten, rapporterade
om feriepraktik för skolungdomar och sommarlovsentreprenörer sommaren 2013.
Kommunstyrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.
__________
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Exp:
Kommunchefen
Ekonomienheten
KS/2013:1070
§ 293
Rapport och begäran om medel för åtgärder avseende genomlysning av Orust
kommuns organisation
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-26 § 189 att uppdra till kommunchef att; ”tillse
att det snarast genomförs en genomlysning av kommunens organisation i syfte att
identifiera förbättringsområden för utveckling av ledning och styrning, samt
utveckling och effektivisering av organisationen, processerna, arbetssätt och
stödfunktioner. Genom lysningen ska också omfatta det strukturella, såväl som det
mjuka, ledarskapet samt områden med risk för gränssnittsproblematik”.
Genomlysningen har genomförts av Actea Consulting AB vars rapport avlämnas i
samband med kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-30.
Genomlysningen visar på ett antal utmaningar och förbättringsområden och ger
rekommendationer till prioriterade insatser. En strategisk åtgärdsplan kommer att
presenteras under hösten efter att frågan behandlats i kommunchefens
ledningsgrupp.
Några förbättringsområden är så fundamentala att det finns behov av omgående
insatser, t.ex. gränssnittet mellan politiker och tjänstemän, fördjupade analyser i
verksamheter och utveckling av kommunchefens ledningsgrupp. Det är av vikt att
dessa kan startas upp omgående då de utgör grunden för fortsatta långsiktiga
åtgärder. I kommunchefens budget för 2013 finns inga medel avsatta för ändamålet
och inom den budget som ligger under tidigare stabschef finns inget utrymme.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-22.
Mats Brocker, Actea Consulting AB, redogör för rapporten.
Hans Stevander föreslår kommunstyrelsen att, utöver liggande förslag, besluta att
uppdra till kommunchefen att återkomma med rapport till kommunstyrelsen.
Ingrid Cassel, Kerstin Gadde och Sven Olsson instämmer i Hans Stevanders förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna, och
att medel ur kommunstyrelsens medel till förfogande anslås till kommunchefen att
användas för omgående insatser för sammanlagt högst 300 tkr under 2013, samt
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att uppdra till kommunchefen att återkomma med rapport till kommunstyrelsen.
__________
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Exp:
Kommunchef
Upphandlingschef
KS/2012:2615
§ 294
Handlingsplan och åtgärdsförslag för Henåns skola
Eftersom den av kommunen kontrakterade entreprenören inte visat någon vilja att
åtgärda de konstaterade felen och problemen i entreprenaden Henåns skola, finner
sig kommunen nödgad att själv vidta åtgärder för att komma till rätta med
problemen.
I bilagd PM; ”Handlingsplan och åtgärdsförslag för att komma till rätta med
problemen som konstaterats i Henåns skola” beskrivs ett förslag till handlingsplan
och åtgärdsförslag. Kommunens målsättning är att snarast kunna ta skolan i bruk och
för att det ska vara möjligt måste de problem som konstaterats åtgärdas en gång för
alla.
Lars Amlin, upphandlingschef, redogör för handlingsplan och åtgärdsplan för
Henåns skola.
Ingrid Cassel, med bifall av Hans Stevander, Sven Olsson, Michael Relfsson och
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka genomförandet av handlingsplan och åtgärdsförslag enligt PM daterat
2013-10-29, samt
att ärendet ska återkopplas till kommunstyrelsen då upphandlingarna är effektuerade
för definitivt ställningstagande avseende de finansiella insatserna för att få skolan i
användbart skick.
Kommunstyrelsen beslutar
enligt Ingrid Cassels förslag.
__________
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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KS/2013:1505
§ 295
Förvaltningens information
Kommunchef, respektive förvaltningsområdeschef för omsorg, lärande och
samhällsutveckling samt chef för miljö- och byggnadsförvaltningen informerar
kommunstyrelsen om aktuella frågor från respektive verksamhetsområde.
Ingen information gavs vid detta sammanträde.
__________
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Exp:
Ekonomienheten

KS/2013:509
§ 296
Uppföljning per september och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning
gentemot budget 2013 samt uppdrag angående resultatutjämningsreserv
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 finns dokument kallat Orust kommun – Kortprognos per 30
september 2013 med bilagor daterad 2013-10-09.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram ett förslag för avsättning till
resultatutjämningsreserven grundat på resultaten 2010-2012 samt att ta fram ett
förslag på riktlinjer för avsättning till och disponering ur resultatutjämningsreserven.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Uppföljning per september och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013.
__________
Ekonomichef Susanne Ekblad redovisar uppföljning per september och genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013 samt uppdrag angående resultatutjämningsreserv.
Sven Olsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag men med tillägget:
att lägga prognosen till grund för den finansiella planeringen i samband med det
fortsatta arbetet med budget 2014 med plan 2015 och 2016.
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Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Uppföljning per september och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013, samt
att lägga prognosen till grund för den finansiella planeringen i samband med det
fortsatta arbetet med budget 2014 med plan 2015 och 2016.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1913
§ 297
Riktlinjer för kommunal resultatutjämningsreserv samt förslag till avsättning
för åren 2010-2012
Från och med 1 januari 2013 ändrades Kommunallagen (1991:900, kap 8) och lagen
om kommunal redovisning (1997:614, kap 4 och 5). Det nya regelverket är ett
komplement till de äldre regelverken. Det nya regelverket möjliggör för kommuner
och landsting att utifrån reglerna om balanskravet utjämna intäkter över tid genom
en resultatutjämningsreserv.
De kommuner och landsting som väljer att använda sig av möjligheten med
resultatutjämningsreserv ska även besluta om lokala riktlinjer för hanteringen av
denna.
Under 2013 finns möjligheten att göra reserveringar av de eventuella ekonomiska
överskott för åren 2010, 2011 och 2012 som överskrider gränsvärden som
regelverket föreskriver. Beslut om sådan retroaktiv reservering måste fattas av
kommunfullmäktige under år 2013, därefter är det inte möjligt
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-10-16 ekonomienheten i uppdrag att ta
fram riktlinjer för en resultatutjämningsreserv samt förslag till avsättning för åren
2010-2012.
I ekonomienhetens skrivelse redovisas regelverket kring hur
resultatutjämningsreserven får användas. Ekonomienheten har även tagit fram
riktlinjer för resultatutjämningsreserv samt gjort en beräkning för Orust kommun
vad gäller maximal avsättning för åren 2010-2012 till resultatutjämningsreserv under
2013. Den maximala avsättningen uppgår till 38,9 mkr för åren 2010-2012.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-22 samt Riktlinjer för resultatutjämningsreserv/Avsättning för åren
2010-2012 daterat 2013-10-22.
Ekonomichef Susanne Ekblad redogjorde för riktlinjerna.
Bengt Johansson föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagna riktlinjer för resultatutjämningsreserv, samt
att avsätta 38,9 mkr i resultatutjämningsreserv avseende åren 2010-2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Bengt Johanssons förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige

KS/2013:884
§ 298
Antagande av Budget 2014 med plan 2015 och 2016 samt fastställande av
skattesats 2014
Kommunfullmäktige antog 27 juni en inriktningsbudget för 2014 med plan för 2015
och 2016. Under hösten har ett arbete skett inom nämnder och utskott för att
anpassa verksamheten till den beslutade inriktningsbudgeten. Verksamheterna har
identifierat förändringar och anpassningar för ca 22,2 mkr, varav ca 5,3 mkr inte får
effekt 2014.
Därtill har det uppstått nya behov för att täcka kostnader som inte kan hanteras inom
ram eller genom ytterligare verksamhetsförändringar med ca 9,3 mkr.
Investeringsnivån bedöms för 2014 bli 41,5 mkr högre jämfört med bedömningen i
inriktningsbudgeten. Orsakerna beror bl.a. på att projektens betalningsflöde är nu
mera kända samt försenade upphandlingsprocesser under 2013.
I förslag till budget (se förslag 1 i underlaget) föreslås avvikelserna hanteras år 2014
genom att sänka det budgeterade resultatet till noll efter balanskravsutredning på 3,9
mkr, minskat medel till kommunstyrelsens förfogande med ca 5 mkr samt öka de
budgeterade skatteintäkterna med ca 1 mkr efter den senaste
skatteunderlagsprognosen i oktober. Förslaget innebär en oförändrad skattesats för
2014 med 22,46 kr/skattekrona. Förslaget innebär även att tre av fyra övergripande
finansiella mål inte uppnås.
Som underlag finns förslag från kommunstyrelseförvaltningen enligt rubrik daterat
2013-10-14.
Kristina Svensson med instämmande av Bengt Johansson och Hans Stevander
föreslår kommunfullmäktige besluta att anta budget med resultatbudget,
finansieringsbudget, balansbudget samt balanskravsutredning för år 2014 enligt
förslag daterat 2013-10-14, och att uppdra till verksamheterna att genomföra
verksamhetsförändringar enligt budgetförslag 1 daterat 2013-10-14, och att godkänna
ett undantag från det övergripande finansiella målet; kommunens årsresultat skall,
exklusive extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara positivt och
uppgå till 2-4 % av skatter och generella statsbidrag, och att godkänna ett undantag
från det övergripande finansiella soliditetsmålet 2014, och att anta investeringsbudget
för 2014, och att godkänna ett undantag från självfinansieringsgraden avseende
investeringar för 2014, samt att fastställa skattesatsen för år 2014 till oförändrat 22,46
kr/skattekrona.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta budget med resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget samt
balanskravsutredning för år 2014 enligt förslag daterat 2013-10-14, och
att uppdra till verksamheterna att genomföra verksamhetsförändringar enligt
budgetförslag 1 daterat 2013-10-14, och
att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella målet; kommunens
årsresultat skall, exklusive extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara
positivt och uppgå till 2-4 % av skatter och generella statsbidrag, och
att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella soliditetsmålet 2014, och
att anta investeringsbudget för 2014 enligt förslag daterat 2013-10-14, och
att godkänna ett undantag från självfinansieringsgraden avseende investeringar för
2014, samt
att fastställa skattesatsen för år 2014 till oförändrat 22,46 kr/skattekrona.
Veronica Almroth avstår från att delta i beslutet.
__________
Facklig förhandling är genomförd enligt; Protokoll CSG 2013-10-17 samt MBL § 11
gällande budget 2014.
Johan Stein, Sven Olsson och Michael Relfsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Leif Apelgren avstår från att delta
i beslutet och återkommer i budgetdiskussionen i kommunfullmäktige.
__________
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KS/2013:1901
§ 299
Information om Finansiell profil för Orust kommun år 2010-2012
Kommunforskning i Västsverige (KFi) tar varje år fram en finansiell profil för Orust
kommun och övriga kommuner i Västra Götaland och Hallands län. Den senaste
avser år 2012. För att kunna se hur Orust förändrar sig över tiden jämförs 2012 med
motsvarande profiler för 2010 och 2011.
Den här finansiella profilen är ett komplement till den finansiella analys som
återfinns i kommunens årsredovisning. Den finansiella profilen fokuserar på två
delar, dels hur de 55 kommunerna som ingår i Västra Götaland och Hallands län har
utvecklats finansiellt i förhållande till varandra från 2010 till 2012 och dels till Orusts
egen utveckling under åren 2010 till 2012.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-18 och Finansiell profil Orust kommun 2010-2012.
Ekonomichef Susanne Ekblad föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

2013-10-30

Exp:
Kommunfullmäktige

KS/2013:1833
§ 300
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.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige

KS/2013:1831
§ 301
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 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.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1832
§ 302
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
200 kr/dygn inkl moms
Hälleviksstrand, Ellös och Henån
180 kr/dygn inkl moms
Edshultshall och Stocken
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
att ovanstående avgifter gäller från och med 2014-01-01.
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__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige

KS/2013:1830
§ 303
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.
__________

Orust kommun
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Exp:
Kommunfullmäktige

KS/2013:1897
§ 304
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.
__________

Orust kommun
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Exp:
Kommunfullmäktige

KS/2013:714
§ 305
Medborgarförslag om återinförande av allmänhetens frågestund
Tor-Anders Arby föreslår i medborgarförslag 2013-05-15 att allmänhetens frågestund
ska återinföras vid kommunfullmäktiges sammanträden med modifieringen att
frågeställaren inte behöver vara närvarande om frågan är av allmänt intresse.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-29 § 143 att ta bort § 39, som reglerar
Allmänhetens frågestund, ur kommunfullmäktiges arbetsordning.
Kommunfullmäktiges presidium anser att så som frågestunden är utformad och
fungerar nu, tar den allt mer tid från kommunfullmäktiges formella sammanträde. Att
begränsa och korta ner möjligheten till frågor har inte bedömts vara en framkomlig
väg då hela poängen är att allmänheten ska kunna ställa alla frågor man har behov att
stämma av med sina folkvalda – givetvis, med undantag av enskilda ärenden och
myndighetsärenden. För att kunna ha kvar frågestunden i sin helhet kan ett sätt
istället vara att flytta den till Träffpunkt Orust-mötena, som i grunden är avsedda för
samma sak.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-14.
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunfullmäktige besluta
att stå fast vid beslut fattat 2013-08-29 § 143 att ta bort § 39 ur kommunfullmäktiges
arbetsordning, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.
Veronica Almroth yrkar bifall till medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
Veronica Almroth (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________

Orust kommun
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Kommunfullmäktige

KS/2013:1337
§ 306
Medborgarförslag om utvecklad revisionsprocess
Gunnar Persson föreslår i ett medborgarförslag inkommet 2013-08-13 att Orust
kommun föreslår Fyrbodalsregionen att utreda förutsättningar och möjligheter till att
bilda ett exempelvis ”Fyrbodals kommunrevisionsverk”.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-29 § 128 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-04.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänsyn till att förslaget förutsätter en lagändring och att kommunen därmed
inte kan besluta i frågan, avslå medborgarförslaget.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige

KS/2013:948
§ 307
Medborgarförslag om reparation av Edshultshalls ångbåtsbrygga
I medborgarförslag från Evert Eriksson daterat 2013-05-20 föreslås att beslutade
medel till reinvestering hamnar (kommunfullmäktiges beslut 2012-04-25 § 63)
används till ångbåtsbryggan i Edshultshall och inte till andra bryggor eller hamnar
enligt följande: 500 tkr reserveras för år 2013 till ångbåtsbryggan Edshultshall.
1000 tkr reserveras per år för år 2014 till och med år 2017 till ångbåtsbryggan
Edshultshall.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27 § 104 att överlämna medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beslut.
I nytt medborgarförslag från Evert Eriksson daterat 2013-09-21 föreslås att
reparation av ångbåtsbryggan i Edshultshall omedelbart startar till ett belopp av totalt
800 tkr. Ärendena sammanförs under diarienummer 2013:948.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-26 § 163 att översända ärendet till
kommunstyrelsen för beredande.
Under år 2013 har, till och med augusti, 237 tkr använts av årets reinvesteringsmedel
som riktade åtgärder till ångbåtsbryggan Edshultshall. Utöver det, var mening att
ytterligare drygt 300 tkr skulle användas till byggnation av en ny toalett- och
duschbyggnad. Bygglovet överklagades och därför har inte bygget kunnat
genomföras.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27 § 102 att anta investeringsbudget 2014
med plan 2015 och 2016 enligt förslag daterat 2013-06-11. Förslaget innehåller bl.a.
att sammanlagt 3 500 tkr är reserverade till investering i ångbåtsbryggan Edshultshall
för år 2014.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-09-04.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-09-04, anse medborgarförslaget vara
besvarat.
_________

Orust kommun
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-09-04, anse medborgarförslagen vara
besvarade.
__________

Orust kommun
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Exp:
Förslagsställaren
Förvaltningsområde lärande
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2012:2626
§ 308
Medborgarförslag om busshållplatsers utformning och placering
Viktor Simensen lämnade 2012-10-25 in ett medborgarförslag med önskemål om att
kommunen ska ta kontakt med Västtrafik för att skapa säkra av- och påstigningsplatser vid varje busshållplats. Varje busshållplats behöver också utrustas med
reflexer och påkörningsskydd. Önskemål finns också att få redogjort för kommunens ansvar gällande busshållplatser i Orust kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-15 § 186 att sända medborgarförslaget vidare
till kommunstyrelsen för beslut.
Utskottet för samhällsutveckling behandlade ärendet 2013-03-20, då följande
information gavs:
• Trafikverket ansvarar för länsvägarna inom Orust kommun. När nya hållplatser
eller hållplatser flyttas sker detta genom samarbete mellan Västtrafik och berörd
väghållare, i detta fall Trafikverket. Vid placeringen av busshållplats/stolpe tas
hänsyn till lämplig av- och påstigningsplats, gärna i anslutning till mindre enskilda
vägar. Ibland kan det vara svårt att hitta en lämplig placering.
• Väghållaren har ansvaret för hållplatsens utformning, åtgärder upp till marknivå
och Västtrafik ansvarar för att utrusta hållplatsen med hållplatsstolpe och eventuellt väderskydd, vilket placeras ut på hållplatser där det finns fler än 20 påstigande resenärer per dag.
• Handläggande tjänsteman på förvaltningsområde lärande har i samband med
införandet av skollinjer i kommunen, under hösten 2012, framfört till Västtrafik,
att en översyn av hållplatser utmed vägarna i kommunen vore önskvärd.
• Kommunen har ansvaret för de tillgänglighetsanpassade bussterminalerna i
Henån och Varekil.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-03-20 § 78 att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till
skrivelse daterad 2013-02-20, avslå medborgarförslaget.
_________
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-10, § 104 att remittera ärendet till utskottet för
lärande för yttrande.
Förvaltningsområdeschef för lärande informerar om att det vore optimalt att kunna
ha säkra av- och påstigningsplatser men att småvägarna i Orust kommun innebär
minskad möjlighet till hållplatser av önskad storlek och funktion.

Orust kommun
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Administratör för skolskjuts, ger information om det pågående arbetet med projektet
”blinkljus” – ett system som indikerar om att barn/elev finns vid hållplatsen via den
responder barnet har. En inventering av de tio utvalda hållplatserna för projektet
genomfördes under senare delen av våren 2013 tillsammans med representant från
Emparo Solutions. Blinkljus kommer att installeras snarast möjligt under hösten. En
återkoppling av projektet kommer att ges då projektet pågått en period.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Förvaltningsområde lärande och Förvaltningsområde Samhällsutveckling i
uppdrag att gemensamt återrapportera till Kommunstyrelsen om hur arbetet sker
med säkerställande av hållplatser, samt
att med hänvisning till informationen som gavs vid utskottet för samhällsutvecklings
sammanträde den 20 mars 2013, anse medborgarförslaget vara besvarat.
_________
Kristina Svensson yrkar bifall till utskottet för lärandes förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Förvaltningsområde lärande och Förvaltningsområde Samhällsutveckling i
uppdrag att gemensamt återrapportera till kommunstyrelsen om hur arbetet sker med
säkerställande av hållplatser, samt
att med hänvisning till informationen som gavs vid utskottet för samhällsutvecklings
sammanträde den 20 mars 2013, anse medborgarförslaget vara besvarat.
__________
Ingrid Cassel yrkar bifall till utskottets förslag med tillägg att ge Förvaltningsområde
lärande i uppdrag att i arbetet med säkerställande av hållplatser även ta med
övergångsställen i inventering av lämpliga ställen att använda eventuella blinkljusen
på.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Förvaltningsområde lärande och Förvaltningsområde Samhällsutveckling i
uppdrag att gemensamt återrapportera till Kommunstyrelsen om hur arbetet sker
med säkerställande av hållplatser, och
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att med hänvisning till informationen som gavs vid utskottet för samhällsutvecklings
sammanträde den 20 mars 2013, anse medborgarförslaget vara besvarat, samt
att ge Förvaltningsområde lärande i uppdrag att i arbetet med säkerställande av
hållplatser även ta med övergångsställen i inventering av lämpliga ställen att använda
eventuella blinkljusen på.
__________

Orust kommun
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Exp:
Personalföreningen Fritiden
Ekonomienheten
Personalenheten
KS/2013:1184
§ 309
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2013 - Personalföreningen Fritiden
Orust kommunanställdas personalförening Fritiden ansöker liksom tidigare år om
verksamhetsbidrag för att bedriva sin verksamhet enligt ansökan daterad 2013-06-26.
Föreningens arbete är mycket uppskattat bland kommunens anställda och är en viktig
trivsel- och friskvårdsfaktor i kommunen. Personalföreningen ansöker om 125
kr/medlem.
Arbetsutskottet beslutade 2013-08-28 § 113 att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för en genomlysning av förutsättningarna i budget
2013.
Enligt uppgift från ekonomienheten (2013-10-07) så finns 5,4 miljoner kronor kvar
av kommunstyrelsens anslag till förfogande 2013. Personalföreningen meddelar
2013-10-07 som komplettering till sin ansökan att medlemsantalet är 910 medlemmar
efter genomgång av erlagda medlemsavgifter. Detta innebär att ansökan avser
113 750 kr år 2013.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-05.
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja Personalföreningen
Fritiden verksamhetsbidrag för 2013 motsvarande 50 kr per medlem (totalt 45 500
kr), samt att medel till ändamålet 45 500 kr utgår av kommunstyrelsens anslag till
förfogande i 2013 års budget.
Veronica Almroth föreslår, i ett tilläggsförslag till Bengt Johanssons förslag,
kommunstyrelsen besluta att uppdra till förvaltningen att arbeta in bidraget i budget
för år 2015.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Personalföreningen Fritiden verksamhetsbidrag för 2013 motsvarande 50
kr per medlem (totalt 45 500 kr), samt
att medel till ändamålet 45 500 kr utgår av kommunstyrelsens anslag till förfogande i
2013 års budget.
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Veronica Almroth reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
Veronica Almroth yrkar på avslag på personalföreningen Fritidens ansökan om
verksamhetsbidrag för 2013.
Kerstin Gadde, med instämmande av Hans Stevander och Lotta Husberg, förslår
kommunstyrelsen bevilja personalföreningen Fritiden verksamhetsbidrag för 2013
med 75 kr/medlem och år.
Ingrid Cassel, med instämmande av Bengt Johansson och Johan Stein, yrkar bifall på
utskottets förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Personalföreningen Fritiden verksamhetsbidrag för 2013 motsvarande 50
kr per medlem (totalt 45 500 kr), samt
att medel till ändamålet 45 500 kr utgår av kommunstyrelsens anslag till förfogande i
2013 års budget.
Den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen reserverar sig mot beslutet.
Veronica Almroth (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Ekonomikommittén
KS/2013:302
§ 310
Uppdrag angående slutrapport samt avvecklande av ekonomikommittén
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-14 § 76 att inrätta rubricerad kommitté.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att kommittén månadsvis skulle återrapportera
till arbetsutskottet.
Ekonomikommittén rapporterar att arbetet med nyckeltal och
resursfördelningsmodell behöver stämmas av med nytillträdd ekonomichef samt att
kommittén har träffat ansvariga för kost och städ samt fastighetsunderhåll.
Veronica Almroth med instämmande av Bengt Johansson föreslår arbetsutskottet
besluta att uppdra till ekonomikommittén att återkomma till arbetsutskottets
sammanträde den 18 december med en slutrapport över kommitténs arbete, samt
kommunstyrelsen besluta att ekonomikommittén avvecklas efter att slutrapporten
redovisats.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till ekonomikommittén att återkomma till arbetsutskottets sammanträde
den 18 december med en slutrapport över kommitténs arbete.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ekonomikommittén avvecklas efter att slutrapporten redovisats.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelseförvaltningen

KS/2013:1896
§ 311
Antagande av preliminär sammanträdesplan för 2014
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 samt förslag på preliminär sammanträdesplan 2014 (Årsplan
2014).
Det har framkommit att kommunstyrelsens sammanträden, på onsdagar, ofta
kolliderar med möten med Västra Götalands Regionen. Dialog bör föras om
eventuell flytt av kommunstyrelsesammanträdena till tisdagar istället.
Hans Stevander önskar att måndagar och fredagar ska vara sammanträdesfria.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för översyn av
sammanträdesplanen för 2014 med hänsyn till ovanstående.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: OKFS
Förvaltningsområde omsorg
Kanslichef
Kommunstyrelsens sekreterare
KS/2013:1846
§ 312
Antagande av delegeringsförteckning för kommunstyrelsen avseende
Förvaltningsområde omsorg
Nu gällande delegeringsordning för kommunstyrelsen antogs i sin helhet av
kommunstyrelsen 2011-01-12 § 2. Därefter har revideringar skett genom olika beslut
(dnr 2011:27 och 2012:347)
En längre period har hela delegeringsordningen varit föremål för en översyn av
främst skäl som organisatoriska förändringar och förändringar i lagstiftningen. Detta
arbete är inte helt slutfört. I nuläget, brådskar dock ett antagande av den nya
delegeringsförteckningen för Förvaltningsområde omsorg.
Som underlag finns ett av kommunstyrelseförvaltningen framtaget förslag till
förändrad delegeringsförteckning enligt rubrik samt tjänsteskrivelse, daterade 201310-07.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget till ny delegeringsförteckning för Förvaltningsområde omsorg
(kap 10), daterad 2013- 10-07 och därmed upphäva de äldre besluten rörande kapitel
10 i delegeringsförteckningen.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: OKFS
Förvaltningsområde omsorg
De utsedda
Kommunstyrelsens ordförande
Kanslichef
KS/2013:1822
§ 313
Förordnande av befattningshavare att besluta om omedelbart
omhändertagande när utskottsbeslut inte kan inväntas
Kommunstyrelsen har i delegeringsordningen delegerat beslutanderätten om
omhändertagande enligt LVM (Lagen om vård för missbrukare) och LVU (Lagen om
vård av unga) till utskottet för omsorg.
De flesta ärenden är emellertid så brådskande att sammanträde inte kan avvaktas. I
lagstiftningen, LVM 13 § andra stycket och LVU 6 § andra stycket, har därför
socialnämndens ordförande erhållit denna beslutskapacitet. I Orust kommuns
organisation, kommunstyrelsens ordförande. Ifrågavarande paragrafer möjliggör
också att utse ytterligare personer att erhålla denna beslutanderätt. De utsedda ska
vara namngivna och vara ordinarie ledamöter i socialnämnden (kommunstyrelsen).
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-03.
Kommunstyrelsen beslutar
att som beslutsfattare – utöver kommunstyrelsen ordförande – att besluta om
omedelbart omhändertagande enligt LVM och LVU, när utskottsbeslut inte kan
inväntas, utse: Lotta Husberg och Johan Stein.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling

KS/2013:1834
§ 314
Antagande av slamentreprenör
Renhållningsverksamheten har genomfört en upphandling avseende slamsugning i
Orust kommun. Totalt hämtade 11 st presumtiva anbudsgivare ut underlaget. Inom
den föreskrivna anbudstiden inkom det 3 st anbud. Dessa anbudsgivare var:
•
•
•

Lastbilscentralen i Tvåstad AB
Fraktkedjan Väst Anläggning AB
Rang-Sells Aktiebolag

Alla anbudsgivare uppfyller och accepterar alla i upphandlingen ställda skallkrav
vilket också stöds av till anbuden bilagd dokumentation. Utvärderingen av
upphandlingen redovisas i bilaga 1, daterad 2013-08-28.
Tilldelningsbeslut skickades ut 2013-08-30 i vilket meddelades att kommunen valt att
teckna avtal med Fraktkedjan Väst Anläggning AB som leverantör. Tidsfristen för
överklagande var tio dagar men inget överklagande kom in.
Förvaltningsområde samhällsutveckling föreslår att kommunen tecknar ett 7- årigt
avtal, med möjlighet till förlängning 12 + 12 månader, med Fraktkedjan Väst
Anläggning AB att gälla från och med 2014-02-01 till och med 2021-01-31 då detta
företag lämnat det lägsta priset.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse med bilaga från
kommunstyrelseförvaltningen daterad 2013-10-02.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att teckna ett 7-årigt avtal,
med möjlighet till förlängning 12 + 12 månader, med Fraktkedjan Väst Anläggnings
AB gällande slamsugningstjänster i Orust kommun.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling

KS/2013:1819
§ 315
Försäljning av lärarbostaden Fågelsångsvägen 14, Henån 1:215
Kommunstyrelsen beslutade 2005-04-13 § 57 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet att försälja de fastigheter som
kommunen inte har några framtida intressen av genom offentlig anbudsinfordran.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-13 § 175 bland annat att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet att lägga förslag på avyttringar av
fastigheter för minst 10 mkr under 2009 och därmed sänka räntekostnaderna med
400 tkr per år.
Orust kommun uppförde under 1960-talet byggnaden på Fågelsångsvägen i Henån
som lärarbostad. Nuvarande hyresgäst kommer att flytta från fastigheten inom kort.
Fastigheten behövs inte för kommunens egna verksamheter och kan därför säljas på
den öppna marknaden enligt tidigare beslut.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-02.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslutar
att sälja före detta lärarbostaden på Fågelsångsvägen 14, Henån 1:215, på den öppna
marknaden via kommunens upphandlade mäklare.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Ekonomi
KS/2013:1864
§ 316
Investering - va-ledning Hästekälla - Tuvesvik
Arbetet med en gång- och cykelväg mellan Tönsäng och Tuvesvik håller på att
projekteras av Trafikverket. I uppdraget ingår även att projektera för va-ledningar
utefter samma sträcka. Längs med sträckan finns ett 50-60 tal fastigheter som kan
ansluta till kommunen allmänna va-system. Med den nya ledningen ökar
leveranssäkerheten av vatten i och med att det blir möjligt att försörja
Gullholmen/Härmanö från två håll.
För att finansiera projekteringen av va-ledningarna behöver kommunstyrelsen
besluta om tilldelning av investeringsmedel. Investeringen, inklusive byggande,
uppgår till totalt 8,5 miljoner kronor och medel till det finns upptaget i den av
kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen med
investeringsbudget och kostnads- och intäktskalkyl daterad 2013-10-10 .
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen – va-ledning Hästekälla – Tuvesvik – med
totalt 8 500 tkr inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen för
2013, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet (va-kollektivet).
_________
Kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling

KS/2013:465
§ 317
Tecknande av hyresavtal för Svanesund 1:3
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-03-06 § 25 att ställa sig positiv till
att gå vidare med tecknande av hyreskontrakt för hyra och uthyrning av fastigheten
Svanesund 1:3 Utskottet för samhällsutveckling beslutade 3013-04-19 § 94 att ge
förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att teckna hyresavtal med ägarna till
Svanesund 1:3 och med Yrkeshögskolan i Göteborg.
Kommunen har i dialog med ägarna till fastigheten Svanesund 1:3 kommit överens
om att hyra lokalen med syfte att kunna hyra ut den vidare som industrihotell.
Yrkeshögskolan i Göteborg, har meddelat att de vill skriva ett hyresavtal med
kommunen om att omgående hyra den aktuella fastigheten till och med 2017-06-30.
Fastighetens totalyta är 1 000 m2 och aktuell yta att hyra är ca 800 m2, förutom
kajområde och bryggor.
Kommunens fastighetsförvaltning har upprätta förslag till hyresavtal. Enligt
kommunens delegationsordning 7.1.3. får utsedd delegat teckna avtal om högst tre år.
Sven Olsson, med instämmande av Bengt Johansson, föreslår kommunstyrelsen
besluta
att teckna avtal med ägarna till Svanesund 1:3 och med Yrkeshögskolan i Göteborg
för tiden 2013-05-01 till och med 2017-03-30.
Kommunstyrelsen beslutar
enligt Sven Olssons förslag.
__________
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:597
§ 318
Ordföranden informerar
•

Möte med Fiskekommunerna – Ska man ha jakt på säl?

__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 319
Anmälan om inkomna skrivelser
Prognos per september – Utskottet för samhällsutveckling
Utskottet för samhällsutvecklings beslut 2013-10-11 § 205
(KS/2013:293)
Pågående och genomförda besparingsåtgärder – Förvaltningsområde
samhällsutveckling
Utskottet för samhällsutvecklings beslut 2013-10-11 § 210
(KS/2013:1836)
Utskottet för omsorg – Utfall och prognos per september månad
Utskottet för omsorgs beslut 2013-10-15 § 125
(KS/2013:1021)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:23
§ 320
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
KS/2013:21 002
Beslut fattade vid sammanträde
KSAU 2013-10-16
KSUO 2013-10-15
KSUL 2013-10-14
KSUS 2013-10-11
Färdtjänst
Beslut om färdtjänst enligt förteckning
KS/2013:35 002
2013-10-07
Personalärenden
KS/2013:22 023
Enligt löpnummer 967-1019
Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2013-10-22
002

KS/2013:23

Skollagen
Beslut om avsteg från fastställda upptagningsområden
enligt diarienummer:
KS/2013:1722, KS/2013:1723
Skolskjuts
Beslut gällande skolskjuts enligt förteckning 2013-10-22
002
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

KS/2013:23

