Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-10-31

Plats och tid

Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-10-31 8:15-11:40

Beslutande

Bertil Olsson § 265-280
Ulf Sjölinder § 281
Lotta Husberg § 265-273
Hans Stevander § 274-281
Kerstin Gadde
Veronica Almroth
Claes Nordevik
Hans Pernervik
Els-Marie Ragnar
Bo Andersson
Lars-Åke Gustavsson
Anders Hygrell
Bengt Johansson
Johan Stein
Kristina Svensson

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Kerstin Gadde

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån, måndagen den 5 november
2012 kl. 16:00

Sekreterare

……………………………………..
Olof Borgmalm

Ordförande

……………………………………..
Lars-Åke Gustavsson

Justerare

……………………………………..
Kerstin Gadde

Paragraf 265-281

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-10-31

Datum för anslags
uppsättande

2012-11-06

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Olof Borgmalm

2012-11-27

1

Orust kommun

Kommunstyrelsen

Övriga deltagare:
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Olof Borgmalm, sekreterare
Michael Severin, kommunjurist
Rickard Karlsson, planchef § 265
Joel Berge, planarkitekt § 265
Mikael Koucky, konsult § 265
Anna Malin Lundhamn, utvecklingssekreterare § 266
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
Leif Apelgren, ej tjänstgörande ersättare
Ulf Sjölinder, ej tjänstgörande ersättare § 265-280
Hans Stevander, ej tjänstgörande ersättare § 265-273
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KS/2012:306
§ 265
Information om arbetet med att ta fram en cykelstrategi och cykelplan för
Orust kommun
Planchef Rickard Karlsson och planarkitekt Joel Berge från Verksamheten för
samhällsutveckling samt konsult Mikael Koucky, informerar om arbetet med att ta
fram en cykelplan och cykelstrategi för Orust kommun.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna
__________
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
Utskottet för lärande
KS/2012:2517
§ 266
Skolskjuts - Beslut om ny ansvarsfördelning och kostnadsredovisning
Skolskjutskostnaderna redovisas idag mestadels på verksamheten för lärande och
delvis på verksamheten för samhällsutveckling. Skollinjer innebär en ökad
kommunal service och förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik för alla
kommuninvånare. Kostnaden för detta bör inte bäras av skolan. Skollinjer bör därför
av redovisningstekniska skäl redovisas hos Verksamheten för samhällsutveckling,
vilket ger möjlighet att ha en sammanhållen bild av både avtal och kostnader för
busstrafik.
Busskort, skolskjuts med taxi och självskjutsersättning bör även fortsättningsvis
redovisas på verksamheten för lärande. Ansökningar om skolskjuts och särskild
skolskjuts handläggs och beslutas på delegation enligt Skollagen.
Bakgrund
Budget för skolskjuts redovisas hos Verksamheten för lärande och omfattar för
närvarande skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola. Budget omfattar:
• Busskort
• Skolskjuts med buss
• Skolskjuts med taxi
• Självskjutsersättning
Busskortskostnader för gymnasieelever redovisas hos gymnasieskolan.
Beslutsgrund för olika typer av skjuts:
• Skolskjutskostnader grundar sig på verkställighet eller delegationsbeslut
(Verksamheten för lärande).
• Färdtjänstkostnader grundar sig på delegationsbeslut (Verksamheten för
samhällsutveckling).
• Skjutskostnader inom Verksamheten för omsorg grundar sig på
biståndsbeslut.
Kostnader och intäkter för skolskjuts
Ett trafikavtal med skollinjetrafik har tecknats mellan Västtrafik och en ny
trafikentreprenör med trafikstart i augusti 2012. Uppföljning av avtal och
avvikelsehantering hanteras av Västtrafik. Kontakt mellan Västtrafik och Orust
kommun sker via Västtrafiks kontaktperson i kommunen som idag är
trafikplaneraren vid Verksamheten för samhällsutveckling. Kostnader och intäkter
för busstrafiken kommer att hanteras i budgetarbetet hos Västtrafik.
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Inför upphandlingen gjorde Västtrafik en beräkning som visade att utfallet för
upphandling av skolbuss skulle bli cirka 13000 tkr, och utfallet för upphandling av
skollinjer skulle bli cirka 15000 tkr.
Utfallet av upphandlingen visar att skollinjerna i förhållande till Västtrafiks beräkning
av skolbuss innebär cirka 15 % högre kostnad. Denna kostnadsökning inkluderar
både kostnad för trafik och för busskort. De anbud på skollinjer (inklusive närbuss)
som kom från de lokala trafikentreprenörerna låg högre än Västtrafik beräknade
(Nettbuss cirka 19500 tkr och Ellös buss cirka 27500 tkr). Det visar på ett svagt
konkurrensläge för busstrafik och det är därför möjligt att kostnadsutfallet för
upphandling av skolbuss hade blivit högre än Västtrafik beräknade. Detta innebär
att kostnadshöjningen för skollinjer istället är 0 till cirka 15 %.
Kommunen bekostar skollinjetrafiken helt, vilket innebär att alla intäkter också
tillfaller kommunen. Det finns inte någon annan aktör som får intäkter på den trafik
som kommunen betalar.
Intäkterna är intäkter från busskort som registreras/stämplas på skollinjerna, det vill
säga både busskort som kommunen bekostat till elever och busskort som andra
resenärer köpt. Ekonomiavdelningen på Västtrafik har beräknat att intäkterna för
avtalet kommer att bli cirka 77 % på inköpta busskort. För att kommunen ska få
intäkt krävs att elever och andra resenärer stämplar busskorten på skollinjerna när de
åker med bussen.
Anledningen att intäkten beräknas vara 77 % av kostnaden för inköpta busskort är
att intäkten minskar om eleven inte nyttjar sitt busskort dagligen, eller om eleven
åker med den vanliga kollektivtrafiken ibland. Om eleven inte åker buss alls, eller när
eleven är sjuk och hemma, blir det ingen intäkt.
Mervärdet vid skollinjetrafik i jämförelse med skolbusstrafik är huvudsakligen högre
ställda miljökrav på fordonen, ökad tillgänglighet till kollektivtrafik, ökad rörlighet
för skolbarnen och trafikering av ett flertal geografiska platser i kommunen som idag
inte trafikeras av kollektivtrafiken. Cirka 3 % av passagerarvolymen på skollinjerna
reserveras enligt Västtrafik för allmänresenärer.
Budgetansvar för skolskjuts
Eftersom skollinjer innebär en ökad kommunal service och förbättrad tillgänglighet
till kollektivtrafik för alla kommuninvånare, bör inte hela kostnaden för
skollinjetrafiken bäras av skolan. Redovisning med annan för kommunen gemensam
trafik skulle ge en möjlighet att ha en sammanhållen bild av både avtal och kostnader
för busstrafik. Full effekt av kostnaderna för skollinjer kommer inte att uppstå i
budgeten förrän 2013, dĺ kostnaderna för den nya trafiken löper över helår.
Kostnader och intäkter som föreslås redovisas på Verksamheten för
samhällsutveckling:
• Kostnader för skollinjer, som enligt avtal med Västtrafik omfattar kostnader
för förare, fordon, km-ersättning för fordon i trafik och andra kostnader
• Intäkter från registrerade färdbevis som används på skollinjerna.
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Kostnader som föreslås redovisas på Verksamheten för lärande:
• Busskort för resa med skollinjer förskoleklass, grundskola och grundsärskola
• Taxikostnader för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola som har särskild skjuts till skolan
• Självskjutsersättning för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola
vars föräldrar enligt Orust kommuns skolskjutsbestämmelser har rätt till
ersättning för att själv skjutsa eleven till/från skola eller hållplats inom Orust
kommun.
Gymnasieelevers busskort föreslås även fortsättningsvis redovisas på gymnasieskolan
för att ge en korrekt bild av kostnaderna för gymnasieskolan.
Enligt framräknad prognos gällande kostnader för skolskjuts, uppgĺr dessa totalt
till 16820 tkr. Vid en redovisning av fördelning av kostnaderna per helĺr 2012 uppgår
dessa enligt följande:
Skollinje inkl. adm. kostnad
Skolbuss
Busskort
Taxi
Självskjuts
Hållplats
Summa kostnad
Intäkt
Total kostnad

7500
5100
2000
2800
50
120
17470
650
16820

En prognos gällande skolskjutskostnader inför budget 2013, skulle med nuvarande
redovisning resultera till följande på helårsbasis:
Skollinje inkl. adm. kostnad samt
uppskattad indexökning
Busskort
Taxi
Självskjuts
Summa kostnad
Intäkt
Total kostnad

15200
3000
2600
50
20850
1300
19550

En prognos gällande skolskjutskostnader inför budget 2013, skulle med förslag till ny
redovisning resultera till följande på helårsbasis:
Verksamheten för lärande

Verksamheten för samhällsutveckling

Busskort
Taxi
Självskjuts
Summa kostnad
Intäkt
Total kostnad

Skollinje inkl adm.kostnad 15200
och uppskattad indexökning

3000
2600
50
5650
0
5650

Summa Kostnad
Intäkt
Total kostnad

15200
1300
13900
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Förslag till ansvarsfördelning av kostnadsredovisningen för skolskjuts
Kostnader och intäkter för busstrafik redovisas hos Verksamheten för
samhällsutveckling.
Kostnader för busskort, skolskjuts med taxi och självskjutsersättning redovisas hos
Verksamheten för lärande.
Fördelarna med förslaget är att kommunens trafikkostnader för buss redovisas på
samma ställe, vilket gör det möjligt att hålla överblick över kommunens totala
trafikkostnader för buss. Strategiska beslut i samband med upphandling kan
samordnas.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
att budget för skollinjetrafiken från och med budgetåret 2013 överförs från
Verksamheten för lärande till Verksamheten för samhällsutveckling.
Anna-Malin Lundhamn ger information i ärendet och förslaget till ny
ansvarsfördelning och kostnadsredovisning för skolskjuts, samt information om nu
gällande avtal.
Catarina Mellberg (s) föreslår att utskottet för lärande beslutar föreslå
Kommunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag samt, som tillägg, att
Kommunstyrelsen beslutar att se över möjligheten om skolskjuts kan vara ett
område som ingår i samarbetet inom SOLTAK.
Utskottet för lärande beslutade 2012-10-15 § 136 föreslå Kommunstyrelsen besluta
att budget för skollinjetrafiken från och med budgetåret 2013 överförs från
Verksamheten för lärande till Verksamheten för samhällsutveckling, samt
att en översyn görs gällande möjligheten om skolskjuts kan vara ett område som kan
ingå i samarbetet inom SOLTAK.
_________
Skolskjutskostnaderna redovisas idag mestadels på verksamheten för lärande och
delvis på verksamheten för samhällsutveckling. Bedömningen är att ärendet bör
remitteras till Utskottet för samhällsutveckling för yttrande då förslaget till beslut
från Utskottet för lärande berör Verksamheten för samhällsutveckling.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2012-10-31

att remittera ärendet till Utskottet för samhällsutveckling för yttrande
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till Utskottet för samhällsutveckling för yttrande.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:2545
§ 267
Förslag till utdebitering för år 2013
Budgetberedningens arbete har försenats och ett slutligt förslag kommer inte att
presenteras förrän i slutet av november (efter genomförda MBL-förhandlingar).
Enligt Kommunallagen kap 8 § 6 skall Kommunstyrelsen senast vid oktober månads
utgång upprätta förslag till budget. Finns särskilda skäl, får detta förslag istället
upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen för oktober månads utgång
föreslå skattesats för nästa års kommunala utdebitering.
Vidare gäller (enligt KL kap 8 § 9) att, om budgeten på grund av särskilda skäl inte
kan fastställas av Fullmäktige före november månads utgång, skall fullmäktige ändå
fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas för
december månads utgång, varvid fullmäktige får fastställa en annan skattesats än den
som bestämts tidigare.
Förslag till beslut:
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen för år 2013 till oförändrat 21,96 / skattekrona.
Anders Hygrell yrkar bifall till liggande förslag.
Arbetsutskottet beslutar
enligt Anders Hygrells förslag.
____________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen för år 2013 till oförändrat 21,96 / skattekrona.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:1829
§ 268
Inriktningsbudget 2013 med plan 2014 och 2015, budgetprinciper
Föreligger förslag enligt rubrik, daterat 2012-06-08.
balansbudget för 2013.
_________
Ärendet föreligger för information pĺ kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-13.
Bengt Johansson förslår kommunstyrelsen besluta att återuppta ärendet för beslut
vid nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar
att med bifall till Bengt Johanssons förslag lägga informationen till handlingarna.
_________
Arbetsutskottet överlägger kring budgetprinciperna.
Arbetsutskottet beslutar
att följande principer i budgeten ska gälla:
I budget för 2013 ska nettokostnadsredovisning ersättas av redovisning av intäkter
och kostnader.
I budget för 2013 ska hyreskostnader som fördelas ut i verksamheternas budget
innefatta kostnader för förebyggande och avhjälpande underhåll för fastigheter samt
avskrivning.
Tomma/disponibla lokalytor ska presenteras och en analys göras av möjligheten att
omfördela lokalanvändning så att hyrda lokaler ersätts av egna lokaler.
_________
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna förslaget till inriktningsbudget till facklig förhandling.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att efter genomgång på dagens sammanträde besluta i ärendet på sammanträde 201209-27.
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_________
Investeringsramen är MBL-förhandlad 2012-09-13.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta preliminär inriktningsbudget med resultat-, finans- och balansbudget för
2013.
Paragrafen justeras omedelbart.
_________
Enligt Kommunstyrelsens ekonomireglemente skall;
Kommunens årsresultat (Resultat 3), exklusive extraordinära poster samt sådan
verksamhet som avses i p. 1.7 (sk affärsdrivande verksamhet), vara positivt och
uppgå till 2-4 % av Verksamhetens nettokostnader (Resultat 1). Kommunfullmäktige
bestämmer i Inriktningsbudgeten (fastställs årligen i juni) vilken resultatnivå som,
inom dessa gränser, gäller för nästkommande budget- och planperiod.
Då år 2013 förväntas bli ett extraordinärt år med en lägre konjunktur och hög
investeringsnivå föreslås undantag från det övergripande finansiella målet avseende
budget 2013.
Förslag till beslut:
att avseende budget 2013 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 Verksamhetens
nettokostnader.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Bengt Johansson yrkar bifall till liggande förslag men föreslår följande ändring;
att avseende budget 2013 med planperioden 2014-2015 godkänna ett undantag från
det övergripande finansiella målet; kommunens årsresultat skall, exklusive
extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara positivt och uppgå till 1
% av Verksamhetens nettokostnader.
Anders Hygrell tillstyrker Bengt Johanssons förslag.
Veronica Almroth och Kerstin Gadde yrkar avslag på liggande förslag.
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Ordföranden frågar på båda förslagen och finner att arbetsutskottet beslutat enligt
Bengt Johanssons förslag.
Veronica Almroth och Kerstin Gadde reserverar sig mot beslutet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avseende budget 2013 med planperioden 2014-2015 godkänna ett undantag från
det övergripande finansiella målet; kommunens årsresultat skall, exklusive
extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara positivt och uppgå till 1
% av Verksamhetens nettokostnader.
_________
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp yrkar genom Kerstin Gadde och Bertil
Olsson följande; Vi yrkar avslag på majoritetens förslag om inriktningsbudget och
yrkar på en inriktningsbudget innebärande god ekonomisk hushållning, det vill säga
2-4 %.
Veronica Almroth instämmer i Socialdemokraternas yrkande.
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Två förslag till beslut finns.
Ordföranden frågar på båda och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avseende budget 2013 med planperioden 2014-2015 godkänna ett undantag från
det övergripande finansiella målet; kommunens årsresultat skall, exklusive
extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara positivt och uppgå till 1
% av Verksamhetens nettokostnader.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp genom Bertil Olsson och Kerstin Gadde
samt Folkpartiets kommunstyrelsegrupp genom Veronica Almroth reserverar sig
mot beslutet.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
Primärvården Carema Vårdcentralen Orust
KS/2012:2508
§ 269
Godkännande av lokalt avtal mellan den kommunala hälso- och sjukvården
och Primärvården Carema Vårdcentralen Orust
Detta avtal reglerar, enligt verksamhetens skrivelse 4 oktober 2012, ansvar och
samverkan avseende hälso- och sjukvård mellan Orust kommun och Primärvården
Carema vårdcentralen Orust och följer ramavtalet.
Hemsjukvård: personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service
och personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende som är listade på Carema
vårdcentral Orust kommun.
Primärvårdsansvar: Listade personer på primärvården Orust som erhåller
hemsjukvård i Orust kommun.
Läkartid: 95 timmar per månad. Tiden är uppdelad i tre arbetsdagar per vecka för
rond, hembesök och administration.
För att vara inskriven i hemsjukvården i Orust kommun krävs en remiss från läkare
eller legitimerad personal där kriterierna uppfylls för inskrivning i kommunal hälsooch sjukvård (se samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunen)
från och med 1 november 2012. Vid utskrivning från hemsjukvård skickas remissvar
till remitenten.
Avtalet gäller från och med 1 november 2012 till och med 31 oktober 2013.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lokalt avtal mellan den kommunala hälso- och sjukvården och
Primärvården Carema Vårdcentralen Orust enligt verksamhetens skrivelse 10
oktober 2012.
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lokalt avtal mellan den kommunala hälso- och sjukvården och
Primärvården Carema Vårdcentralen Orust enligt verksamhetens skrivelse 10
oktober 2012.
__________
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
Berörda företag
KS/2012:2481
§ 270
Godkännande av byte av underentreprenör för sophämtning på öarna
Kommunstyrelsen beslutade 2005-08-10 § 102 att anta Stenungsunds Renhållning
AB, SRAB, som entreprenör för insamling av hushållssopor. För insamling av
hushållssopor på öar utan broförbindelse har SRAB anlitat Sjötransporter i Bohuslän
AB som underentreprenör.
Sjötransporter i Bohuslän AB har nu för avsikt att sälja sin rörelse till
Sjöbyggnationer i Stenungsund AB. SRAB har inkommit med en förfrågan om hur
kommunen ställer sig till byte av underentreprenör.
SRAB rekommenderar Sjöbyggnationer i Stenungsund AB som ny underentreprenör
för insamling av hushållssopor på öar utan broförbindelse. Byte av underentreprenör
kommer inte att innebära några förändringar mot gällande avtal med SRAB.
Verksamheten för samhällsutveckling har inget att erinra mot bytet av
underentreprenör.
Els-Marie Ragnars förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Sjöbyggnationer i Stenungsund AB som ny underentreprenör till
Stenungsunds Renhållnings AB för insamling av hushållssopor på öar utan
broförbindelse.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
______
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Sjöbyggnationer i Stenungsund AB som ny underentreprenör till
Stenungsunds Renhållnings AB för insamling av hushållssopor på öar utan
broförbindelse.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:2484
§ 271
Planbesked för Henån 1:273, 1:275 och 1:306
För området gäller byggnadsplan för del av Henåns samhälle, fastställd 1972-11-13.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-28 § 67 om upprättande av detaljplan för
Montessoriskolan på fastigheten Henån 1:272, väster om Bagarevägens förskola.
I samband med att planarbetet påbörjades 2009 framkom att det fanns ett obebyggt
markområde öster om Bagarevägens förskola som genom sitt centrala läge i Henån
skulle kunna vara lämpligt att bebygga med exempelvis bostadslägenheter och/eller
utbyggnad av Kaprifolgårdens äldreboende. Det finns ett behov av såväl centralt
belägna lägenheter i Henån som av planberedskap för kommunal service och
omsorg. Det obebyggda markområdet är i gällande detaljplan allmän plats, park eller
plantering. Inom fastigheten Henån 1:275 (Kaprifolgården) finns viss byggrätt för
utbyggnad av äldreboendet.
Det framkom också att Bagarevägens förskola hade permanent bygglov på mark
som i gällande detaljplan är avsedd för bostadsändamål. Därför väcktes frågan om
att vidga planen för Montessoriskolan till att omfatta även Bagarevägens förskola
och det obebyggda markområdet öster om denna. Marken ägs av Orust kommun.
Det finns också ett behov av att se över trafiken till och från förskolan för att
minska störningen för angränsande bostadsområde.
De geotekniska förhållandena på platsen behövde klargöras. Området ligger inom
område för skredrisk. Kommunfullmäktige beslutade därför 2011-10-20 § 137 om
medelanvisning på 500 tkr för en geoteknisk utredning samt planläggning. En
geoteknisk utredning genomfördes (Vectura 2012-02-28) och resultatet visar att
området är möjligt att bebygga. Utredningen rekommenderar grundläggning genom
pålning.
Under hösten 2011 framkom att Bagarevägens förskola drabbats av fuktproblematik
som efter utredning visade sig kräva så omfattande renovering att förskolan kommer
att rivas. Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-04-25 § 57 att ge
verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att skyndsamt projektera för en ny
förskola samt att ta fram lämplig plats för en sådan.
Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2012-09-10 nr. 643 att bevilja ett
tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola i tillfälliga modulbyggnader på det
obebyggda markområdet öster om den befintliga förskolan. Det tillfälliga bygglovet
gäller t.o.m. 2014-09-20. Modulbyggnaderna är inhyrda på 18 månader. Inom den
tiden behöver lokalfrågan vara löst.
För att möjliggöra uppförandet av en ny förskola på samma plats som den befintliga
förskolan krävs en ny detaljplan över området.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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I en ny detaljplan föreslås det obebyggda området öster om förskolan ingå i syfte att
skapa en planberedskap för kommunal service och omsorg, till exempel en
utbyggnad av Kaprifolgårdens äldreboende, samt tillskapa byggrätt för bostäder.
Arbetet bör samordnas med planarbetet för Montessoriskolan för att skapa en god
helhet. I planen kommer trafiken till och från förskolan och skolan att ses över.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny förskola inom
fastigheten Henån 1:273. Syftet är vidare att i detaljplan skapa byggrätter för
utbyggnad av omsorg och bostäder inom fastigheterna Henån 1:275 och del av
Henån 1:306.
Hans Stevander och Kerstin Gadde yrkar avslag till planförslaget med tanke på
framtida bostadsbebyggelse i Dalby.
Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna positivt planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 § för att i detaljplan
pröva förutsättningarna för skola (förskola), vård och bostäder inom fastigheten
Henån 1:273 samt del av fastigheterna 1:275 och 1:306, samt
att detaljplanen avses kunna antas av kommunfullmäktige under tredje kvartalet
2013.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
Hans Stevander och Kerstin Gadde reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
_________
Bo Andersson, Bengt Johansson och Kristina Svensson yrkar bifall till förslaget från
Utskottet för samhällsutveckling.
Kerstin Gadde yrkar avslag till förslaget från Utskottet för samhällsutveckling till
förmån för eget förslag tidigare framlagt i utskottet.
Lotta Husberg och Bertil Olsson instämmer i Kerstin Gaddes yrkande.
Två förslag till beslut finns.
Ordföranden frågar på båda och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
från Utskottet för samhällsutveckling.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna positivt planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 § för att i detaljplan
pröva förutsättningarna för skola (förskola), vård och bostäder inom fastigheten
Henån 1:273 samt del av fastigheterna 1:275 och 1:306, samt
att detaljplanen avses kunna antas av kommunfullmäktige under tredje kvartalet
2013.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp genom Kerstin Gadde reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:2473
§ 272
Taxa för dygnparkeringar i Orust kommun
För att täcka kostnader som är förenat med parkeringsplatser inom kommunen
beslutade kommunfullmäktige 2006-05-18 § 34 att inför en parkeringsavgift vid
färjeläget i Tuvesvik för långtidsparkering 40 kr/dygn och korttidsparkering 5
kr/timma.
Eftersom parkeringsanläggningar byggts ut samt driftkostnaderna ökat bör taxan ses
över.
En jämförelse med omkringliggande kommuner har gjorts. Uddevalla kommun har
flera olika taxor beroende på var parkeringsplatserna ligger, t.ex. Tallvägen 72
kr/dygn, Gallionen 136 kr/dygn, Kilbäcksgatan 300 kr/dygn. Timparkeringen i
Uddevalla varierar mellan 3 kr och 30 kr i timman. Kungälvs kommun har
besöksparkeringar i Marstrand som är jämförbara med parkeringsplatserna i
Tuvesvik. I Marstrand kostar det 120 kr/dygn att parkera och i övriga Kungälv
varierar det mellan 30 kr och 70 kr/dygn. Avgiften för timparkering i Kungälv
varierar mellan 3 kr och 15 kr/timma.
Med utgångspunkt från ovanstående föreslås en höjning från 40 kr/dygn till 70
kr/dygn samt från 5 kr/tim till 8 kr/timma.
Bo Andersson förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut från 2006-05-18 § 34, samt
att fastställa ny taxa till 70 kr/dygn respektive 8 kr/timma (inkl. moms) för
besöksparkeringar i Tuvesvik.
Hans Stevanders förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut från 2006-05-18 § 34, samt
att fastställa ny taxa till 70 kr/dygn respektive 8 kr/timma (inkl. moms) för
besöksparkeringar med parkeringsautomater i Orust kommun.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
enligt Bo Andersson förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Bengt Johansson yrkar bifall till förslaget från Utskottet för samhällsutveckling.
Kerstin Gadde yrkar bifall till Hans Stevanders tidigare framlagda förslag i utskottet.
Två förslag till beslut finns.
Ordföranden frågar på båda och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
från Utskottet för samhällsutveckling.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut från 2006-05-18 § 34, samt
att fastställa ny taxa till 70 kr/dygn respektive 8 kr/timma (inkl. moms) för
besöksparkeringar i Tuvesvik.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp genom Kerstin Gadde reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
Berört företag
KS/2008:600
§ 273
Försäljning av Fattiggårdsområdet, Mollösund
Arbetsutskottet beslutade 2009-09-30 § 137 att inte försälja hela området, utan
Ocean Group får precisera vilken del av området de behöver för sin verksamhet, så
överlåter kommunen detta.
Arbetsutskottet beslutade 2009-09-30 § 171 att entomtsbestämmelse skall gälla för
företagets kommande fastighet, och att för infrastruktur gäller normalavtal med
kommunen, samt att övriga frågor löses i exploateringsavtal, som skall tecknas med
kommunen.
Ocean Group har i skrivelse daterad 2009-11-09 inkommit med förslag gällande
byggnation för företagets verksamhet.
Orust kommun och Ocean Group har haft ett flertal möten med planavdelningen
m.fl. under 2010 och 2011. Mötena resulterade i ett förslag från Ocean Group om
att få teckna tomträttavtal på området. I avtalet skulle bostadsrättsinnehavarna
förbinda sig till att hyra ut ett visst antal veckor per år. I ett tomträttsavtal kan man
inte ställa dessa villkor så något avtal blev aldrig tecknat. I och med personalbyte på
planavdelningen har diskussionen med Ocean Group avstannat.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2011-06-20 § 91 att inte sälja eller teckna
tomträttsavtal på Fattiggårdsområdet till Ocean Group i nuvarande läge, samt att
beslut tagna i kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-30 § 137 och 2009-11-11 §
171 upphör att gälla.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-15 § 206 att återremittera ärendet till utskottet
för samhällsutveckling för nya överläggningar med köparen.
Representanter för Ocean Group redogjorde för utskottet för samhällsutveckling
2012-09-19 § 138 sina planer för Fattiggårdsområdet i Mollösund.
Hans Stevanders och Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inte sälja eller teckna tomträttsavtal med Ocean Group till förmån för framtida
bostadsbebyggelse, samt
att beslut tagna i kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-30 § 137 och 2009-11-11
§ 171 upphör att gälla.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Bo Andersson, Bengt Johansson och Hans Pernervik yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att inte sälja eller teckna tomträttsavtal med Ocean Group till förmån för framtida
bostadsbebyggelse, samt
att beslut tagna i kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-30 § 137 och 2009-11-11
§ 171 upphör att gälla.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp meddelar genom Veronica Almroth att de avstår
från att delta i beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Utskottet för samhällsutveckling
KS/2012:1927
§ 274
Motion om renhållningstaxan
Bengt Olsson, Orustpartiet, förslår i motion inkommen 2012-06-28
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att se över
renhållningsordningen respektive renhållningstaxan.
Syftet är att se över renhållningstaxan, som hanteras av utskottet för
samhällsutveckling, vad avser att ta ut renhållningsavgift efter vikt av hushållsavfallet.
Resten av motionen besvaras av miljö- och byggnadsförvaltningen.
Orust kommun står inför en ny upphandling av renhållningsentreprenaden under
hösten 2012 - våren 2013. I samband med att man tar fram ett förfrågningsunderlag
ser man över eventuella ändringar och tillägg som avser entreprenaden, t.ex.
öppettider på återvinningscentralen och hämtningssystem.
Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlaget har startats upp och kommer att
behandlas i utskottet för samhällsutveckling. Motionärens önskemål om att inrätta en
viktbaserad taxa avseende hushållsavfallet kommer i samband med detta att tas
hänsyn till.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-01 anse motionen besvarad.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till Miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.
__________

Orust kommun
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:239
§ 275
Investering för planering av nytt avloppsreningsverk, västra Orust, projekt nr
1559
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 § 51 att ge i uppdrag till verksamheten
för samhällsutveckling att planera för byggnation av nytt reningsverk på västra Orust
Verksamheten för samhällsutveckling har genomfört en förstudie och utarbetat tre
förslag till placering av ett nytt avloppsreningsverk på Västra Orust. Förslagen har
redovisats till Länsstyrelsen i ett tidigt samråd. Av förstudien framgår att en placering
i Sandvik mellan Barrevik och Mollösund är det lämpligaste alternativet.
Det nya reningsverket kommer att ersätta de gamla reningsverken i Hälleviksstrand,
Barrevik och Mollösund.
Tillståndsansökan och projektering beräknas vara klart under 2014. Därefter, med
start 2015, kan byggnationen av reningsverket påbörjas.
För att kunna genomföra tillståndsprocessen och projektering av projekt, nr 1559,
behöver kommunstyrelsen godkänna om tilldelning av investeringsmedel med totalt
6 200 t.kr fördelat per år enligt nedan
År 2012
1 000 tkr

År 2013
1 000 tkr

År 2014
4 200 tkr

Totalt
6 200 tkr

Hans Stevanders förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att inte fatta beslut om investeringen i dagsläget.
Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna investeringen för tillståndsansökan och projektering av nytt
avloppsreningsverk i Sandvik på västra Orust med sammanlagt 6 200 tkr.
Ordföranden förklarar Bo Anderssons förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande röstningsförfarande fastställs.
”Den som röstar för Bo Anderssons förslag röstar ja”.
”Den som röstar för Hans Stevanders förslag röstar nej”
Vid omröstning avges 3 ja-röster och 2 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Utskottet för samhällsutveckling bifaller således Bo Andersson förslag.
Den socialdemokratiska utskottsgruppen reserverar sig mot beslutet.
_________
Hans Stevander reserverar sig mot förslaget från Utskottet för samhällsutveckling till
förmån för eget förslag tidigare framlagt i utskottet.
Bo Andersson och Kristina Svensson yrkar bifall till Utskottets för
samhällsutvecklings förslag.
Två förslag till beslut finns.
Ordföranden frågar på båda och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
förslaget från Utskottet för samhällsutveckling.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
att godkänna investeringen för tillståndsansökan och projektering av nytt
avloppsreningsverk i Sandvik på västra Orust med sammanlagt 6 200 tkr.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp meddelar genom Veronica Almroth att de avstår
från att delta i beslutet.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp genom Hans Stevander reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:2490
§ 276
Investering för planering av utloppsledning från nytt avloppsreningsverk,
västra Orust
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 § 51 att ge i uppdrag till verksamheten
för samhällsutveckling att planera för byggnation av nytt reningsverk på västra Orust
Verksamheten för samhällsutveckling har genomfört en förstudie och utarbetat tre
förslag till placering av ett nytt avloppsreningsverk på västra Orust. Förslagen har
redovisats till Länsstyrelsen i ett tidigt samråd. Av förstudien framgår att en placering
i Sandvik mellan Barrevik och Mollösund är det lämpligaste alternativet.
Det nya reningsverket kommer att ersätta de gamla reningsverken i Hälleviksstrand,
Barrevik och Mollösund. Till det nya reningsverket ska en ny utloppsledning
anslutas.
Tillståndsansökan och projektering beräknas vara klart under 2014. Därefter, med
start 2015, kan byggnationen av utloppsledningen påbörjas.
För att kunna genomföra tillståndsprocessen och projektering av projektet behöver
kommunstyrelsen godkänna om tilldelning av investeringsmedel med totalt 2 500 tkr
fördelat per år enligt nedan
År 2012
300 tkr

År 2013
500 tkr

År 2014
1 700 tkr

Totalt
2 500 tkr

Els-Marie Ragnars förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna investeringen för tillståndsansökan och projektering av utloppsledning
till planerat avloppsreningsverk på västra Orust med sammanlagt 2 500 tkr.
Hans Stevanders förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att inte fatta beslut om investeringen i dagsläget.
Ordföranden förklarar Els-Marie Ragnars förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförvarande fastställs.
”Den som röstar för Els-Marie Ragnars förslag röstar ja”.
”Den som röstar för Hans Stevanders förslag röstar nej”.
Vid omröstning avges 3 ja-röster och 2 nej-röster.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Utskottet för samhällsutveckling bifaller således Els-Marie Ragnars förslag.
Den socialdemokratiska utskottsgruppen reserverar sig mot beslutet.
_________
Els-Marie Ragnar yrkar bifall till förslaget från Utskottet för samhällsutveckling.
Ordföranden frågar på båda förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar
enligt förslaget från Utskottet för samhällsutveckling.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna investeringen för tillståndsansökan och projektering av utloppsledning
till planerat avloppsreningsverk på västra Orust med sammanlagt 2 500 tkr.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp genom Hans Stevander reserverar sig
mot beslutet.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp meddelar genom Veronica Almroth att de avstår
från att delta i beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:2599, KS/2012:1725

§ 277
Anmälan om inkomna skrivelser
Utskottet för lärande 2012-10-15 § 151
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Brev från Lärarförbundet Orust inför löneöversyn 2012
Uttalande med anledning av det avtal (HÖK 12) som slutits på skolsidan
Brev SKL om läraravtalet
Debattartikel LR
(KS/2012:2599)
Länsstyrelsen 2012-10-11, beslut
Förordnande av borgerlig vigselförrättare
(KS/2012:1725)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:5

§ 278
Anmälan om beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott

KS/2012:4 002

Beslut fattade vid sammanträde KSAU 2012-08-29,
2012-0912, 2012-10-17, KSUL 2012-08-27, 2012-09-24,
2012-10-15, KSUO 2012-08-28, 2012-09-15, 2012-10-16,
KSUS 2012-08-22, 2012-09-19, 2012-10-09
Lägenhetsregister
Beslut att avslå begäran om adress och införande i
Lägenhetsregister på fastigheten Mollösund 5:403
(KS Del/2012:150)

KS/2011:825

Ekonomi
Delegationsbeslut 043 enligt förteckning 2012-10-24

KS/2012:5 002

Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2012-10-03

KS/2012:6 002

Personalärenden
Enligt löpnummer 852-938

KS/2012:7 023

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Hyreskontrakt – bostäder enligt förteckning
2012-10-18
Delegationsbeslut 261, 253, 282, 340
enligt förteckning 2012-10-24

KS/2012:5 002

KS/2012:5 002

Skolskjuts
Beslut gällande skolskjuts enligt diarienummer:
KS/2012:2221, KS/2012:2311, KS/2012:2312, KS/2012:2313, KS/2012:2264,
KS/2012:2330, KS/2012:2376, KS/2012:2377, KS/2012:2378, KS/2012:2241,
KS/2012:2240, KS/2012:2504, KS/2012:2503, KS/2012:2238, KS/2012:2239,
KS/2012:2181, KS/2012:2120, KS/2012:2167, KS/2012:2180, KS/2012:2219,
KS/2012:2243, KS/2012:2246, KS/2012:2356, KS/2012:2262, KS/2012:2359,
KS/2012:2479, KS/2012:2245
Kultur, fritid, bibliotek och musikskolan
Bidrag till pensionärsföreningar 2012 (KS/2012:234)
Bidrag till övriga föreningar 2012 (KS/2012:73)
Bidrag till handikappföreningar 2012 (KS/2012:234)
Bidrag till studieförbunden 2012-08-01—12-31 (KS/2011:52)
Lokalt aktivitetsstöd för vĺren 2012 (KS/2012:256)

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Beviljade bidrag till sportlovsaktiviteter 2012 (KS/2012:350)
Bidrag till förhyrd verksamhetslokal, LOK 2 (KS/2011:121)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:284
§ 279
Anmälan av beslut fattade med stöd av Kommunstyrelsens
delegeringsordning 2011-01-12 - Verksamheten för omsorg - augusti månad
2012 - Sekretess
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen har antagit. Dessa beslut skall
redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen kan
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad
delegering.
Beslutsunderlag - Sekretesshandlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap.
26 § 1.
Individ- och familjeomsorgen - Försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt
m.m. enligt lista nr 8/2012.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 7/2012.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 8/2012.
______________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunstyrelseförvaltningen
KS/2012:2603
§ 280
Antagande av preliminär sammanträdesplan för 2013
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på preliminär
sammanträdesplan för 2013. Planen utgår från Kommunfullmäktiges sammanträden.
Bertil Olsson med flera yrkar att förslaget på preliminär sammanträdesplan för 2013
skall återremitteras till Kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning i
samråd med ordföranden i respektive utskott och nämnd.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Bertil Olssons förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32

2012-10-31
KS/2012:9

§ 281
Utskottet för omsorg - personärenden 2012
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll § 2003
Underlag Utskottet för omsorg § 1190
__________
Kommunstyrelsen beslutar enligt Utskottet för omsorgs förslag.
__________

