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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.

Plats och tid

Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån 2018-02-07
kl. 08:15

Beslutande

Ledamöter
Kerstin Gadde (S), ordförande
Lars Larsson (C)
Kristina Svensson (MP)
Hans Pettersson (M)
Veronica Almroth (L)

Övriga

Jan Eriksson, kommunchef
Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare

Ersättare
Bertil Olsson (S)
Maria Sörkvist (C)
Alexander Hutter (S)
Anders Arnell (M)
Ulf Sjölinder (L)

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Medborgarservice, Kommunhuset, Henån
Måndag 12 februari, kl. 15:00

Ärende

1.

Information om preliminärt resultat 2017 för
kommunstyrelseförvaltningens stab

Dnr

Föredragande

Susanne Ekblad,
Jan Eriksson
08:30-09:00
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Ärende

Dnr

Föredragande

2.

Tillägg i finanspolicyn som reglerar
kommunal borgen

KS/2018:134

Susanne Ekblad,
09:00-09:30

3.

Finansrapport december 2017

KS/2017:766

s.1-6

4.

Reviderad investeringsbudget för 2018-2020 KS/2016:2021

5.

Rapport avseende konsekvenser vid ett
eventuellt samgående med Västvatten

6.

Information och svar på frågor om
kostnaderna för Henåns skola

7.

Beslut om igångsättning för
investeringsprojekt - Nya armaturer
terrängspår

KS/2017:1924

8.

Beslut om igångsättning för
investeringsprojekt - Utbyggnad av ÅVC
Månsemyr

KS/2018:28

9.

Beslut om igångsättning för
investeringsprojekt- Avvattningsyta på
Månsemyrs avfallsanläggning

KS/2018:26

10.

Beslut om igångsättning för
investeringsprojekt - Inköp av hjullastare
Månsemyrs avfallsanläggning

KS/2018:25

11.

Beslut om igångsättning för
investeringsprojekt - Flytt av containers för
matavfallsinsamling

KS/2018:32

12.

Handlingsplan för jämtegrering i Orust
kommun 2014-2018

KS/2013:1179

s.23-28

13.

Behov av stöd för föreningsverksamhet vid
skola, Föreningen Flatön

KS/2017:1899,
KS/2017:319

s.29-37

14.

Information från KPA Pension om
kommunens pensionskostnader

KS/2018:133

Susanne Ekblad,
KPA 14:00-15:30

KS/2018:143

Lena Tegenfeldt,
Björn Martinsson
10:00-10:30
s.7-22
Lars Amlin
11:30-12:00

2018-01-31

3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ärende

Dnr

15.

Kommunchefens information

KS/2018:72

16.

Utskottens information

KS/2018:70

17.

Ordförandens information

KS/2018:71

ORUST KOMMUN

Kerstin Gadde
Ordförande

Shkelqim Istrefi
Sekreterare

Föredragande
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Information om preliminärt resultat 2017 för kommunstyrelseförvaltningens
stab
Det preliminära resultatet för kommunstyrelseförvaltningens stab 2017 var positivt
och uppgick till plus 3,4 miljoner kronor. Kommunchefen informerar om årets
verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse.
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Tillägg i finanspolicyn som reglerar kommunal borgen
Dnr KS/2018:134
Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen
åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning om
denne inte kan göra det. Det är därför av vikt att kommunen har styrdokument som
reglerar vilka grundprinciper och förhållningssätt som gäller vid borgensåtagande.
Ett sådant styrdokument saknar kommunen idag. Det finns dock sedan tidigare två
beslut i kommunfullmäktige som hanterar borgensfrågan.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 152 (KS/2010:1114) om reglemente
för kommunstyrelsen i samband med ny organisation. Kommunstyrelsen fick då
rätt att bevilja borgen åt förening inom styrelsens verksamhetsområde, dock högst
250 000 kr i högst 5 år. Summan av dylika borgensåtaganden får inte överstiga
1 000 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-10 § 152 (KS/2011:1120) om
borgensavgift för Stiftelsen Orustbostäder och att avgift även kan tas ut vid övriga
borgensåtaganden.
Ekonomienheten i sektor ledning och verksamhetsstöd föreslår att upprättat
förslag om kommunal borgen ingår som ett eget avsnitt, nummer 6 i
finanspolicyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-23
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Tjänsteskrivelse
Tillägg i finanspolicyn som reglerar kommunal borgen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna upprättat förslag om tillägg i finanspolicyn som reglerar kommunal
borgen, i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2018-01-23.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen
åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning om
denne inte kan göra det. Det är därför av vikt att kommunen har styrdokument som
reglerar vilka grundprinciper och förhållningssätt som gäller vid borgensåtagande.
Ett sådant styrdokument saknar kommunen idag. Det finns dock sedan tidigare två
beslut i kommunfullmäktige som hanterar borgensfrågan.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 152 (KS/2010:1114) om reglemente
för kommunstyrelsen i samband med ny organisation. Kommunstyrelsen fick då
rätt att bevilja borgen åt förening inom styrelsens verksamhetsområde, dock högst
250 000 kr i högst 5 år. Summan av dylika borgensåtaganden får inte överstiga
1 000 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-10 § 152 (KS/2011:1120) om
borgensavgift för Stiftelsen Orustbostäder och att avgift även kan tas ut vid övriga
borgensåtaganden.
Ekonomienheten i sektor ledning och verksamhetsstöd föreslår att upprättat
förslag om kommunal borgen ingår som ett eget avsnitt, nummer 6 i
finanspolicyn.
Tillägg i finanspolicyn – avsnitt 6 Kommunal borgen
Omfattning och ändamål
Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen
åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning om
denne inte kan göra det. All borgen ska ske på ett sådant sätt att kommunens
finansiella risker begränsas. Det ändamål som åtagandet gynnar ska sammanfalla
med kommunens egna syften och intressen. Efter särskild prövning kan
kommunen lämna borgen till av kommunen hel-/delägda bolag eller stiftelser samt
utomstående föreningar och andra organisationer.
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 Borgen till delägda bolag ska ske i proportion till ägarandel.
 Borgen lämnas endast för lån till investeringar i föreningar eller
organisationer som är verksamma i kommunen och då det bedöms vara av
väsentlig betydelse för tillvaratagande av för kommunens angelägna
intressen.
 Kommunens åtagande ska omprövas om verksamheten inte längre bedrivs
enligt de kriterier som låg till grund för det ursprungliga beslutet.
Riskbedömning
Beslut om borgen ska innehålla en bedömning av den risk kommunen åtar sig och
hur stor påverkan ett sådant risktagande kan få för kommunens ekonomi vid
eventuell lösen av borgen. Kommunens borgensåtaganden får inte äventyra eller
fördyra kostnaden för den egna upplåningen. Bedömningen ska avse:
 En kreditvärdering av låntagaren
 Låneobjekt (kalkyler, egen finansieringsgrad mm)
 Lånevillkor samt möjligheter att finansiera objektet på annat sätt
 Kostnad för alternativ finansiering
 Verksamhetsplan och budget
Säkerhet
Säkerheter ska alltid krävas vid givande av borgen. Med undantag för kommunala
bolag och stiftelser kan dessa säkerheter utgöras av:





Pantbrev i fastighet eller motsvarande säkerhet
Företagsinteckning/företagshypotek (panträtt i lös egendom)
Säkerhetsöverlåtelse av byggnad på ofri grund
Solidarisk borgen av t.ex. styrelsemedlemmar, personlig borgen eller annan
typ av underborgen.
 För borgensåtagande där säkerhet saknas ska förbindelse upprättas om att
inte belåna aktuella fastigheter ytterligare mot säkerhet i panträtt.
För kommunala bolag och stiftelser gäller att de ska förbinda sig att inte belåna
fast eller lös egendom ytterligare mot säkerhet i pantbrev eller motsvarande.
Försäkringar:
Investeringar, som finansieras med lån där kommunal borgen beslutats, ska vara
försäkrade på ett betryggande sätt. Kommunen ska hållas underrättad om
försäkringen under hela den tid som borgensåtagande gäller.
Giltighetstid:
Borgensåtagande ska alltid tidsbegränsas. Varje borgensåtagande ska
tidsbegränsas till högst 10 år. Beslut kan omprövas vid giltighetstidens utgång i
samband med t.ex. fråga om förlängning.
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Avgifter
För kommunala bolag och stiftelser utgår en marknadsmässig årlig borgensavgift,
baserad på bolagets/stiftelsens bedömda villkor att erhålla krediter i marknaden
utan kommunal borgen. Genom särskilt beslut av kommunfullmäktige kan annan
avgift eller undantag för avgift medges.
Kommunen kan även för andra än kommunala bolag och stiftelser ta ut en
borgensavgift, som ett sätt att reducera kreditrisk och administrativa kostnader.
Detta sker efter beslut av kommunfullmäktige i varje enskilt fall. Ekonomienheten
lämnar i samband med ett skriftligt utlåtande avseende borgen en rekommendation
om uttag och storlek på borgensavgiften.
Beslut om borgen:
Beslut om borgen fattas av kommunfullmäktige i varje enskilt fall, såvida det inte
är delegerat till nämnd eller handläggare. Ansökan om kommunal borgen ska
ställas till kommunstyrelsen.
Infriande av borgen:
Så snart det kan befaras att ett borgensåtagande kan komma att infrias ska detta
skyndsamt meddelas till kommunstyrelsen. Vid infriande ska kommunen bevaka
möjligheten till återbetalning av infriat belopp och vidta åtgärder för detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-23
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

2018-01-31
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Finansrapport december 2017
Dnr KS/2017:766
Ekonomienheten i sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en
finansrapport efter december månads utgång 2017 med avstämning mot
finanspolicyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-23
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Tjänsteskrivelse
Finansrapport december 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna finansrapporten för december 2017.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Ekonomienheten i sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en
finansrapport efter december månads utgång 2017 med avstämning mot
finanspolicyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-23
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef
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Reviderad investeringsbudget för 2018-2020
Dnr KS/2016:2021
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för 2018 med plan 20192020, 2017-08-24, § 89.
Syftet med att behandla en reviderad budget är att ge kommunfullmäktige
möjlighet att ta ställning till begäran om ombudgetering mellan åren 2017 och
2018 för projekt som blivit försenade av olika anledningar, samt mindre
justeringar i övrigt som bedöms nödvändiga för verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-31
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-24 § 89 om budget 2018 och plan för 20192020
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorschefer

2018-01-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse
Reviderad investeringsbudget 2018
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
Fastställa reviderad investeringsbudget enligt upprättat förslag för 2018.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för 2018 med plan 20192020, 2017-08-24, § 89 enligt nedanstående tabell, samt att revidering skulle ske
när utfallet av 2017 års investeringar är klart.
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Syftet med att behandla en reviderad budget är att ge kommunfullmäktige
möjlighet att ta ställning till begäran om ombudgetering mellan åren 2017 och
2018 för projekt som blivit försenade av olika anledningar, samt mindre
justeringar i övrigt som bedöms nödvändiga för verksamheten.
Bedömning
I förhållande till kommunfullmäktiges beslut 2017-08-24 föreslås följande
förändringar för
budget 2018. Förändringarna innebär bland annat en omfördelning mellan
affärsdrivande och skattefinansierade verksamheter. Det beror dels på försenade
projekt inom främst VA och att några nya tilläggsbeslut efter 2017-08-24 har
tillkommit inom skattefinansierade verksamheterna. Såväl ombudgetering mellan
åren, mellan projekt och justering för tilläggsbeslut sker inom den tidigare
beslutade investeringsnivån för 2018 på 187,4 mkr.
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De största posterna som ligger till grund för den reviderade investeringsbudgeten
är:


VA-länk väst broledning har blivit senarelagd



Rossö utbyggnad av vattenledning har blivit senarelagd



Medel för åtgärder trafiksituation Varekils skola flyttas med från 2017



Ombyggnation Ellös låg- och mellanstadieskola till förskola blir
senarelagd



Renovering Strandgårdens kök nytt beslut om ökad investeringsram



Ombyggnation Gullholmenbadspiren

Följande investeringsprojekt finns med i investeringsbudgeten för 2018: taket på
sporthallen i Henån, ombyggnation Ellös skola, högstadiet till låg- och
mellanstadieskola samt ombyggnation Ängsvikens särskilda boende till ny enhet. I
dessa projekt pågår förprojektering och i det pågående arbetet ser det ut som att
investeringskostnaderna blir högre än vad som tidigare budgeterats. Ingen hänsyn
har tagits till detta i den reviderade investeringsbudgeten för 2018. Här krävs
separata tilläggsbeslut. Endast en ombudgetering mellan åren 2017 och 2018 har
gjorts i det upprättade investeringsförslaget för dessa projekt.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-27 § 191 om omfördelning av
kommunstyrelsens totala pott på 2 mkr för mindre investeringar 2018 till
ombyggnad av kommunhuset etapp 2. I upprättat förslag till reviderad
investeringsbudget finns en pott om 6,1 mkr upptagen för kommunstyrelsens
förfogande, eftersom det i regel uppstår behov av mindre förändringar inom
projekten samt för nya mindre investeringar under året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-31
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-24 § 89 om budget 2018 och plan för 20192020
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorschefer
ORUST KOMMUN
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Susanne Ekblad
Ekonomichef

Per Einarsson
Controller
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Rapport avseende konsekvenser vid ett eventuellt samgående med Västvatten
Dnr KS/2018:143
I flerårsplanen 2015-2017 antog Kommunfullmäktige fyra prioriterade mål. Ett av
dessa mål är God ekonomisk hushållning. Nämnder och utskott tog i sin tur fram
uppdrag som skall verkställas i syfte att uppnå målet. Ett av dessa uppdrag är
”Genomlysning av VA-verksamheten med avseende på uppdragets innehåll och
organisation”. Sektor Samhällsutveckling presenterade för KSAU 2017-04-11 §
40 möjliga lösningar och alternativa vägval för Orust kommuns VA-verksamhet.
KSAU beslutade då att förvaltningen skulle fortsätta arbetet med ett
utredningsuppdrag med inriktning på Västvatten. Grunderna i föreliggande
utredning har informerats till Kommunstyrelsen 2017-12-18 § 277.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-25
Konsekvenser vid ett eventuellt samgående med Västvatten, rapport daterad 201801-25

Beslutet skickas till
Sektorschef Samhällsutveckling
Chef Affärsdrivande verksamhet
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Tjänsteskrivelse
Rapport avseende konsekvenser vid ett eventuellt samgående med Västvatten
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ställa sig positiv till ett samgående med Västvatten
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på samarbetsavtal mellan
Västvatten (VVAB) och Orust kommun
Ärendebeskrivning/sammanfattning
I flerårsplanen 2015-2017 antog Kommunfullmäktige fyra prioriterade mål. Ett av
dessa mål är God ekonomisk hushållning. Nämnder och utskott tog i sin tur fram
uppdrag som skall verkställas i syfte att uppnå målet. Ett av dessa uppdrag är
”Genomlysning av VA-verksamheten med avseende på uppdragets innehåll och
organisation”. Sektor Samhällsutveckling presenterade för KSAU 2017-04-11 §40
möjliga lösningar och alternativa vägval för Orust kommuns VA-verksamhet.
KSAU beslutade då att förvaltningen skulle fortsätta arbetet med ett
utredningsuppdrag med inriktning på Västvatten. Grunderna i föreliggande
utredning har informerats till Kommunstyrelsen 2017-12-18 §277.
Utredning
Ett uppdrag har lämnats till sektor Samhällsutveckling att genomföra
utredningsuppdraget. Samrådsmöte har hållits med VD för VästVatten AB och
dennes närmaste medarbetare me8d ansvar för va-drift och projekt/utredning.
Västvatten har i inledningsvis ställt sig positiv till en fortsatt dialog med Orust
kommun. Ett flertal medarbetare inom VA-verksamheten samt inom SU ledning
har granskat texten och haft möjlighet att lämna yttrande. Yttranden till och med
2018-01-24 har inarbetas i bilagd handling. Uppgifter har inhämtats av
kommunens ekonomisystem. Litteraturstudier har genomförts, forskningsresultat
och andra uppgifter har inhämtats.
Disposition
Inledningsvis presenteras resultatet av de litteraturstudier och forskningsresultat
som inhämtats. Mycket av den inledande informationen kommer från Svenskt
Vatten Utveckling (SVU) rapporter. SVU är kommunernas eget FoU-program om
kommunal teknik som i sin helhet finansieras av kommunerna. Programmet lägger
tonvikten på tillämpad forskning och utveckling inom kommunala VA-området.
Därefter kommer redovisning av de specifika förhållande i VästVatten AB samt
konsekvensbeskrivning för ett eventuellt samgående mellan Orust kommun VA
och VästVatten AB. Övrigt framgår av bilagd rapport – Konsekvenser vid ett
eventuellt samgående med VästVatten AB.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-25
Konsekvenser vid ett eventuellt samgående med Västvatten, rapport daterad 201801-25

Beslutet skickas till
Sektorschef Samhällsutveckling
Chef Affärsdrivande verksamhet

ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling

Björn Martinsson
Chef Affärsdrivande verksamhet
Samhällsutveckling

Lena Tegenfeldt
Sektorschef
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Information och svar på frågor om kostnaderna för Henåns skola
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Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - Nya armaturer terrängspår
Dnr KS/2017:1924
Kommunens alla terrängspår har armaturer som måste bytas ut. De är väldigt
gamla och i dåligt skick. Det går inte längre att köpa lampor till armaturen. Alla
behöver bytas ut till ledlampor.
Terrängspåren ligger i nära anslutning till kommunens tre största samhällen,
Svanesund, Ellös och Henån. Det gör att de är väldigt välbesökta och populära att
använda för träning men också som promenadstråk för alla åldrar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-11

Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Ekonomienheten
Enhetschef Fritid
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Tjänsteskrivelse
Igångsättningstillstånd - Nya armaturer terrängspår
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Att godkänna igångsättning av investeringsprojekt – Nya armaturer till
terrängspår 2018 med beslutad investeringsram om 1 100 000 kronor (KF 201708-24 § 89).
2. Att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
finansieras av det föreslagsställande förvaltningsområdet
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Kommunens alla terrängspår har armaturer som måste bytas ut. De är väldigt
gamla och i dåligt skick. Det går inte längre att köpa lampor till armaturen. Alla
behöver bytas ut till ledlampor.
Terrängspåren ligger i nära anslutning till kommunens tre största samhällen,
Svanesund, Ellös och Henån. Det gör att de är väldigt välbesökta och populära att
använda för träning men också som promenadstråk för alla åldrar.
Utredning
Bakgrund
Terrängspårens alla armaturer och lampor är gamla. Lampor till armaturerna finns
inte att köpa idag. På vissa delar av spåren finns trasiga lampor vilket göra att det
är mörkt på stora delar av spåren.
Byte av armaturerna är tänkt att genomföras i början av 2018.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att byte av armaturer på alla tre terrängspåren är
nödvändigt om de ska kunna nyttjas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-11
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Ekonomienheten
Enhetschef Fritid

2018-01-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott
ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Tegenfeldt

Malin Andersson

Sektorchef

Enhetschef Fritid
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Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - Utbyggnad av ÅVC
Månsemyr
Dnr KS/2018:28
Under 2017 antogs investeringsbudget (KF 2017-08-24 § 89) som innefattar att
bygga ut rampen för ÅVC, förbättra mottagningen av avfall på ÅVC, bredda väg
för tung trafik och förbättra trafiksäkerheten och skyltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-10
Beslutet skickas till
Förvaltningsområdeschef SU
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
Miljö- och renhållningsingenjör

2018-01-31
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse
Beslut om igångsättning för investeringsprojekt – Utbyggnad av ÅVC
Månsemyr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar:
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt – Utbyggnad av ÅVC
Månsemyr (KF 2017-08-24 § 89) och
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
finansieras av affärsdrivande verksamhet Renhållning.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Under 2017 antogs investeringsbudget (KF 2017-08-24 § 89) som innefattar att
bygga ut rampen för ÅVC, förbättra mottagningen av avfall på ÅVC, bredda väg
för tung trafik och förbättra trafiksäkerheten och skyltningen.
Utredning
Investeringsutgift om 3,2 miljoner kronor finns med i av KF beslutad
investeringsbudget för 2018-2019. Investeringsprojektet startar i mars 2018 och
investeringsutgift om 3,2 miljoner kronor förväntas upparbetas under perioden.
Datum för ianspråktagande beräknas till 2019-06-01.
Bedömning
Investeringen är en engångsinvestering som behöver göras för förbättra logistiken,
trafiksäkerheten och utrymmet på ÅVC. Kapitalkostnad beräknas till 225 tkr per
år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-10
Beslutet skickas till
Förvaltningsområdeschef SU
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
Miljö- och renhållningsingenjör
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling

Sektor samhällsutveckling

Katrin Nielsen

Björn Martinsson

/Miljö- och renhållningsingenjör/

Chef affärsdrivande verksamhet
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut om igångsättning för investeringsprojekt- Avvattningsyta på
Månsemyrs avfallsanläggning
Dnr KS/2018:26
Under 2017 antogs investeringsbudget (KF 2017-08-24 § 89) som innefattar att
bygga en avvattningsyta för våta massor t.ex. gatubrunnsslam, på Månsemyrs
avfallsanläggning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-10
Beslutet skickas till
Förvaltningsområdeschef SU
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse
Beslut om igångsättning för investeringsprojekt – avvattningsyta på
Månsemyrs avfallsanläggning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar:
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt – avvattningsyta på Månsemyrs
avfallsanläggning (KF 2017-08-24 § 89) och
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
finansieras av affärsdrivande verksamhet Renhållning.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Under 2017 antogs investeringsbudget (KF 2017-08-24 §89) som innefattar att
bygga en avvattningsyta för våta massor tex gatubrunnsslam, på Månsemyrs
avfallsanläggning.
Utredning
Investeringsutgift om 1,2 miljoner kronor finns med i av KF beslutad
investeringsbudget för 2018. Investeringsprojektet startar i mars 2018 och
investeringsutgift om 1,2 miljoner kronor förväntas upparbetas under året.
I dagsläget finns ingen avvattningsyta för massor med för högt vatteninnehåll på
Månsemyr. Enligt gällande tillstånd för anläggningen kan vi ta emot avvattnat
slam på deponi. Möjligheten att göra detta är idag begränsad då avvattning inte
kan göras på ett bra sätt.
Bedömning
Investeringen är en engångsinvestering som behöver göras för att avvattning av
slam ska kunna göras på Månsemyrs avfallsanläggning. Avvattning av slam
behövs göras innan avfall kan läggas på deponi. Vi har behov i kommunen av att
kunna ta emot borrkax, gatubrunnsslam, avloppsslam etc. Tillståndet medger den
hanteringen, men vi har ingen yta att arbeta på. Avvattning är nödvändig för att
sådant avfall ska kunna tas emot. Kapitalkostnad beräknas till 108 tkr per år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-10
Beslutet skickas till
Förvaltningsområdeschef SU
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten

2018-01-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - Inköp av hjullastare
Månsemyrs avfallsanläggning
Dnr KS/2018:25
Under 2017 antogs investeringsbudget (KF 2017-08-24 § 89) som innefattar att
köpa in en hjullastare till Månsemyrs avfallsanläggning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-10.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområdeschef SU
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse
Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - inköp av hjullastare
Månsemyrs avfallsanläggning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar:
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt – Hjullastare till Månsemyr –
med totalt beslutad investeringsram om 2 miljoner kronor (KF 2017-08-24 § 89)
och
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
finansieras av affärsdrivande verksamhet Renhållning.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Under 2017 antogs investeringsbudget (KF 2017-08-24 § 89) som innefattar att
köpa in en hjullastare till Månsemyrs avfallsanläggning.
Utredning
Investeringsutgift om 2 miljoner kronor finns med i av KF beslutad
investeringsbudget för 2018. Upphandling och inköpsprocessen startar i februari
2018 och investeringsutgift om 2 miljoner kronor förväntas upparbetas under året.
Befintlig hjullastare har leasats fram till 2018-02-01, den börjar bli sliten och uppfyller
dessutom inte de krav på teknik som behövs i verksamheten. Befintlig hjullastare
behövs som en andramaskin. Befintlig hjullastare köps loss för restvärdet 2,3 tkr.
Bedömning
Investeringen är en engångsinvestering som behöver göras för att säkra driften på
Månsemyrs avfallsanläggning. Hjullastaren är den maskin som används mest på
anläggningen. Hjullastaren är en förutsättning fös att kunna driva anläggningen.
Kapitalkostnad beräknas till 235 tkr per år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-10.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområdeschef SU
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Katrin Nielsen

Björn Martinsson

Miljö- och renhållningsingenjör

Chef affärsdrivande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - Flytt av containers för
matavfallsinsamling
Dnr KS/2018:32
Under 2017 antogs investeringsbudget (KF 2017-08-24 § 89) som innefattar att
bygga en ny mottagning av matavfall. Det område som idag används för
mottagning av matavfall ska istället kunna användas för område för ÅVC.
Matavfallet ska kunna omlastas direkt från sopbil till container för vidare transport
till mottagnings och behandlingsanläggning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-10
Beslutet skickas till
Förvaltningsområdeschef SU
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
Miljö- och renhållningsingenjör
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse
Beslut om igångsättning för investeringsprojekt – Flytt av containers för
matavfallsinsamling Månsemyr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar:
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt – Flytt av containers för
matavfallsinsamling Månsemyr – med totalt beslutad investeringsram om 2
miljoner kronor (KF 2017-08-24 §89) och
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
finansieras av affärsdrivande verksamhet Renhållning.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Under 2017 antogs investeringsbudget (KF 2017-08-24 §89) som innefattar att
bygga en ny mottagning av matavfall. Det område som idag används för
mottagning av matavfall ska istället kunna användas för område för ÅVC.
Matavfallet ska kunna omlastas direkt från sopbil till container för vidare transport
till mottagnings och behandlingsanläggning.
Utredning
Investeringsutgift om 2 miljoner kronor finns med i av KF beslutad
investeringsbudget för 2018-2019. Investeringsprojektet startar i mars 2018 och
investeringsutgift om 2 miljoner kronor förväntas upparbetas under perioden.
Datum för ianspråktagande beräknas till 2019-06-01.
Bedömning
Investeringen är en engångsinvestering som behöver göras för förbättra logistiken,
trafiksäkerheten och utrymmet på Månsemyrs avfallsanläggning.
Kapitalkostnaderna är beräknade till 140 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-10
Beslutet skickas till
Förvaltningsområdeschef SU
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
Miljö- och renhållningsingenjör
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Katrin Nielsen

Björn Martinsson

Miljö- och renhållningsingenjör

Chef affärsdrivande verksamhet

2018-01-31

30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Handlingsplan för jämtegrering i Orust kommun 2014-2018
Dnr KS/2013:1179
Orust kommun har undertecknat avsiktsförklaringen för Jämställt Västra Götaland
2014- 2018 genom ett kommunfullmäktigebeslut daterad 2014-08-14 § 114. Inom
ramen för denna avsiktsförklaring har respektive förvaltningsområde tagit fram ett
antal insatser för jämtegrering. Dessa insatser har sammanställts av Orust
kommuns jämställdhetsgrupp i denna handlingsplan för jämtegrering.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för jämtegrering daterad 2017-12-05
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-08
Beslutet skickas till
Folkhälsostrateg
HR enheten
Länsstyrelsen
Orust kommuns författningssamling

2018-01-31
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse
Handlingsplan för jämtegrering i Orust kommun 2014- 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Härmed se handlingsplanen för jämtegrering i Orust kommun
2014- 2018 som upprättad.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Orust kommun har undertecknat avsiktsförklaringen för Jämställt Västra Götaland
2014- 2018 genom ett kommunfullmäktigebeslut daterad 2014-08-14 § 114. Inom
ramen för denna avsiktsförklaring har respektive förvaltningsområde tagit fram ett
antal insatser för jämtegrering. Dessa insatser har sammanställts av Orust
kommuns jämställdhetsgrupp i denna handlingsplan för jämtegrering.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för jämtegrering daterad 2017-12-05
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-08
Beslutet skickas till
Folkhälsostrateg
HR enheten
Länsstyrelsen
Orust kommuns författningssamling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Anna Sandberg

Ann- Katrin Otinder

Folkhälsostrateg

HR chef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Behov av stöd för föreningsverksamhet vid skola, Föreningen Flatön
Dnr KS/2017:1899 KS/2017:1899
Föreningen Flatön ansöker om ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Föreningen
beskriver i sin ansökan de olika kostnader och underhållsbehov föreningen står
inför. I ansökan anger föreningen investeringsnivåer på cirka 800 000 kr (kostnad
för arbete ingår inte i beräkningen). Underhåll och drift av anläggningen uppgår
idag till cirka 200 000 kr/år. Föreningen har enligt egen beskrivning inga
möjligheter att finansiera behoven av sina investeringar. De söker därför i sin
framställan ett ekonomiskt stöd (storlek och inriktning av stödet kan enligt
föreningen diskuteras) för sin verksamhet hos kommunstyrelsen.
Föreningen Flatön har bedrivit verksamhet i Flatö skola sedan 1965. Föreningen
har egen verksamhet och verkar även i samhällsfrågor (kollektivtrafik, vägar
m.m.) som rör Flatön. Föreningen har i sin verksamhet aktiviteter som omfattar
både uthyrning av lokalen, årliga arrangemang, ungdomsverksamhet och
kursaktiviteter. Föreningen anger att man under största delen av tiden som man
bedrivit verksamhet, inte erhållit några bidrag från kommunen. Föreningen har
genom samtal och möte med fritidsenheten fått information om att man i de
nuvarande stödreglerna inte är en stödberättigade förening.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-11
Föreningen Flatöns ansökan; behov av stöd för föreningsverksamhet vid Flatö
skola, daterad 2017-11-27

Beslutet skickas till
Föreningen Flatön
Kommunchef
Enhet för fritid
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse
Behov av stöd för föreningsverksamhet vid skola, Föreningen Flatön
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Avslå ansökan om ekonomiskt stöd, då föreningen inte är berättigad till stöd enligt
kommunens regelsystem.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Föreningen Flatön ansöker om ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Föreningen
beskriver i sin ansökan de olika kostnader och underhållsbehov föreningen står
inför. I ansökan anger föreningen investeringsnivåer på cirka 800 000 kr (kostnad
för arbete ingår inte i beräkningen). Underhåll och drift av anläggningen uppgår
idag till cirka 200 000 kr/år. Föreningen har enligt egen beskrivning inga
möjligheter att finansiera behoven av sina investeringar. De söker därför i sin
framställan ett ekonomiskt stöd (storlek och inriktning av stödet kan enligt
föreningen diskuteras) för sin verksamhet hos kommunstyrelsen.
Föreningen Flatön har bedrivit verksamhet i Flatö skola sedan 1965. Föreningen
har egen verksamhet och verkar även i samhällsfrågor (kollektivtrafik, vägar
m.m.) som rör Flatön. Föreningen har i sin verksamhet aktiviteter som omfattar
både uthyrning av lokalen, årliga arrangemang, ungdomsverksamhet och
kursaktiviteter. Föreningen anger att man under största delen av tiden som man
bedrivit verksamhet, inte erhållit några bidrag från kommunen. Föreningen har
genom samtal och möte med fritidsenheten fått information om att man i de
nuvarande stödreglerna inte är en stödberättigade förening.
Utredning
Enligt fritidsenheten kan inte Föreningen Flatön få stöd till sin verksamhet i Flatö
skolan i det nuvarande regelsystemet. Grundregeln och kriterier för stöd är att
föreningar har en organiserad ungdomsverksamhet (4-25 år). Föreningen bedriver
inte en sådan regelbunden verksamhet som gör att man kan erhålla stöd enligt
nuvarande regler.

2018-01-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bedömning
Fritidsenheten har bedömt att föreningen inte kan få stöd till sin verksamhet
genom nuvarande regelsystem. Ett eventuellt kommunalt stöd till föreningen
Flatön får därmed beslutas från annan kommunal instans. Föreningen vänder sig
nu till kommunstyrelsen med sin ansökan om ekonomiskt stöd. Inte heller
kommunstyrelsen har något regelverk som ger möjlighet till stöd för föreningen
Flatön
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-11
Föreningen Flatöns ansökan; behov av stöd för föreningsverksamhet vid Flatö
skola, daterad 2017-11-27
Beslutet skickas till
Föreningen Flatön
Kommunchef
Enhet för fritid

ORUST KOMMUN
kommunförvaltningen

Jan Eriksson
Kommunchef
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Information från KPA Pension om kommunens pensionskostnader
Dnr KS/2018:133
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Kommunchefens information
Dnr KS/2018:72
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Utskottens information
Dnr KS/2018:70
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Ordförandens information
Dnr KS/2018:71
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