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Deltagarförteckning                Omröstningsprotokoll 

         KF §   KF §  KF §  Anmärkning 
Nr Ledamot Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst  

1 Catharina Bråkenhielm (S) X          Ej § 57 
2 Britt-Marie Andrén 

Karlsson (S) 
X          Ej § 57 

3 Roger Hansson (S)            
4 Ulla Buhr (S) X          Ej § 57 
5 Eva Skoglund (S)            
6 Alexander Hutter (S) X          Ej § 57 
7 Anne-Marie Petersson (S) X           

8 Jörgen Nielsen (S) X           
9 Elsie-Marie Östling (S) X          Ej § 57 
 Lotta Husberg (S)            
 Agneta Melin (S) X          Ers. R. Hansson 
 Inger Heimburger (S)            
 Lars-Olov Buhr (S) X          Ers. E. Skoglund, ej § 57 
 Bo Edvinson (S)            
             
10 Anne Kolni (M) X          Ej § 57 
11 Robert Larsson (M) X          Ej § 57 
12 Anders Arnell (M) X          Ej § 57 
13 Tommy Eriksson (M)            
14 Hilden Talje (M)            
15 Maths Gustafsson (M)            
16 Ingemar Talje (M)            
 Anna Gustafsson (M)            
 Nils Pettersson (M) X          Ers. T. Eriksson 
 Håkan Bengtsson (M) X          Ers. H. Talje, ej § 57 
 Jan W Kjellberg (M) X          Ers. M. Gustafson 
             
17 Lars Larsson (C)            
18 Maria Sörkvist (C) X          Ej § 57 
19 Daniel Peterson (C) X          Ej § 57 
20 Gun-Britt Hermansson (C) X           
21 Ulla-Britt Bagge (C) X           
22 Börje Pettersson (C) X           
 Peter Kristensson (C)            
 Johan Stein (C) X          Ers. L. Larsson § 63-68 
 Reinhold Hedenblad (C)            
             
23 Leif Kinle (SD) X          Ej § 57 
24 Martin Oscarsson (SD) X          Ej § 57 
25 Kristoffer Johansen (SD)            
26 Maritha Dyfverman (Obe.)            
27 Vakant            
28 Vakant            
 Vakant            
 Vakant            
 Vakant            
             
29 Hans Pernervik (Obe.) X          Ej § 57 
30 Michael Relfsson (FO) X          Ej § 57 
31 Andreas Berglin (FO)            
 Aina Gunnarsson (FO) X          Ers. A. Berglin 
 Els-Marie Ragnar(FO)            
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   KF §  KF §  KF §  Anmärkning 
Nr Ledamot Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst  

32 Veronica Almroth (L) X          Ej § 57 
33 Susanne Gustafsson (L) X          Ej § 57 
34 Irma Sjölinder (L) X           
 Jan Gustafsson (L)            
 Pernilla Tollesson (L)            
             
35 Kia Nordqvist (MP)            
36 Martin Reteike (MP) X          Ej § 57 
37 Ulla Kedbäck (MP) X           

 Susanne Andersson (MP) X          Ers. K. Nordqvist 

 Sten-Inge Kedbäck (MP)            

             
38 Anders Persson (KD)            
39 Kent Kihl (KD) X          Ej § 57 
 Vakant            
 Vakant            
             
40 Rolf Sörvik (V) X          Ej § 57 
41 Anders Tenghede (V) X           
 Lena Jansson (V)            
 Vakant            
             
             
             
 Summa 34           
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§ 57 KS/2022:68 

Revisionsberättelse för år 2021 samt ansvarsfrihet 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna kommunens årsredovisning och bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt 

enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. 

 

Jäv 
Catharina Bråkenhielm (S), Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Ulla Buhr (S), Alexander Hutter (S), 

Elsie-Marie Östling (S), Lars-Olov Buhr (S), Ann Kolni (M), Robert Larsson (M), Anders Arnell 

(M), Håkan Bengtsson (M), Lars Larsson (C), Maria Sörkvist (C), Daniel Peterson (C), Leif Kinle 

(SD), Martin Oscarsson (SD), Hans Pernervik (Obe.), Michael Relfsson (FO), Veronica Almroth 

(L), Susanne Gustafsson (L), Martin Reteike (MP), Kent Kihl (KD) och Rolf Sörvik (V) anmäler jäv 

och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionen, utsedda av kommunfullmäktige, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelser 

och nämnder och föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 

samt enskilda ledamöter i dess organ. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2021 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 58 KS/2022:458 

Revidering av taxa för parkering 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta reviderad taxa för parkering, daterad 2022-03-28. 

 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Centerpartiet och Miljöpartiet reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av presidiet för utskottet för samhällsutveckling kommer sektor samhällsutveckling att 

byta plats på husbilsparkeringen på Tuvesvik och en av besöksparkeringarna för personbilar. För att 

få bättre rotation på besöksparkeringarna närmast färjeterminalen föreslås parkeringstaxan höjas till 

20 kronor/timme och 220 kronor/dygn. Tidigare har taxan varit 10 kronor/timme och 120 

kronor/dygn. 

 

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-04-12 § 76 föreslår kommunstyrelsen överlämna 

följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

Anta reviderad taxa för parkering, daterad 2022-03-28. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 § 11 att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Anta reviderad taxa för parkering, daterad 2022-03-28. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 

Översiktskarta daterad 2022-03-24 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M)och Veronica Almroth (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Martin Reteike (MP) och Daniel Peterson (C) kommunfullmäktige att: 

Under vinterhalvåret ska halv avgift för parkering tas ut på den nya besöksparkeringen. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslaget mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 

Ekonomienheten 

Orust kommuns författningssamling 
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RESERVATION – Kommunfullmäktige 2022-05-12 § 85 –  
Beslut om revidering av taxa för parkering 
 
Vi reserverar oss mot beslutet om revidering av parkeringstaxan i Tuvesvik och föreslår 
istället att halv avgift för parkering tas ut på den nya besöksparkeringen under 
vinterhalvåret.  
 
Miljöpartiet de Gröna på Orust  
Centerpartiet  
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RESERVATION – Kommunfullmäktige 2022-05-12 § 58 – 

Beslut om revidering av taxa för parkering. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om höjning av parkeringstaxa. Vi 

anser att rotation sommartid är nödvändigt och då med en höjning av taxan, men vi 

anser att vintertid är inte behovet motiverat varför vi föreslår att taxan halveras denna 

tid. 

Sverigedemokraterna  
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§ 59 KS/2021:1580 

Godkännande av samordningsförbundet Västs årsredovisning 2021 sant beviljande av 
ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2021. 

2. För Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

 

Jäv 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst har upprättat en årsredovisning som har lämnats över till 

medlemskommunerna. 

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska behandla fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 

verksamhetsåret 2021. 

 
Samordningsförbundet Väst överlämnar en årsrapport där resultatet för verksamhetsår 2021 är 
224 903 kr. Förklaring till det positiva resultatet är att en tjänst varit vakant sedan augusti 2021 samt 
att annan frånvaro hos personal skapat lägre utgifter än budgeterat. På grund av Coronapandemin 
har vissa planerade aktiviteter inte heller kunnat genomföras under året, vilket också innebär att de 
ekonomiska resurserna inte nyttjats fullt ut. 
 
I Kommunallag (2017:725) stadgas att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning. Enligt 
kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. 
I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2021 samt en 
verksamhetsuppföljning. Förbundet gör den sammantagna bedömningen att förbundet är nära att 
uppnå målen om en god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsen uppsatta mål i 
verksamhetsplanen för året. 
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 § 101 att föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2021 
För Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
Sof Väst Årsredovisning 2021 
Sof Väst Revisionsberättelse auktoriserad revisor 2021 
Sof Väst Revisionsberättelse förtroendevald 2021 
Sof Väst Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 
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Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Väst  
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§ 60 KS/2022:528 

Förslag från Västkom, Hälso- och sjukvårdsavtal 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar 

samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 

kommunen och Västra Götalandsregionen. Då avtalet har reviderats har Orust kommun uppmanats 

att anta förslaget likt andra berörda parter i Västra Götalandsregionen. 

 

Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i överenskommelserna 

kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och tillit. Barnkonventionen 

har lyfts in. Förtydligande har även gjorts kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att 

kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

 

Utskottet för omsorg beslutade 2022-04-05 § 20 att föreslå kommunstyrelsen lämna över följande 

förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

Anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 § 102 föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 

Förslag hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg 

Västkom 
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§ 61 KS/2022:528 

Förslag från Västkom, Färdplan strategi god och nära vård 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta förslag till Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra Götalands 

långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och 

ställa om till ett hållbart samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet.  

 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och 

utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Färdplanen är en övergripande 

länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. 

Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver 

målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot 

en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett 

kraftfullt genomförande.  

 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, samverkan och 

tillit mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen samt en gemensam 

målbild som visar färdriktningen. 

 

Utskottet för omsorg beslutade 2022-04-05 § 21 föreslå kommunstyrelsen överlämna följande 

förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

Anta förslag till Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 § 103 att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Anta förslag till Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 

Förslag Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg 

Västkom 
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§ 62 KS/2015:1817 

Detaljplan för Kungsviken 1:25, ny inriktning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för Kungsviken 1:25, får en ny inriktning med 9 bostadshus och cirka 70 sjöbodsförråd. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande detaljplan för området vann laga kraft 2014 och ger byggrätt för en handfull större 
magasinsbyggnader med hamnändamål. Beslut om att bevilja positivt planbesked för att ta fram en 
ny detaljplan även för fritidsboende togs av kommunfullmäktige 2016. Denna detaljplan var på 
samråd sommaren 2018. Utskottet för samhällsutveckling föreslår vintern 2021 kommunstyrelsen att 
besluta om att avbryta detaljplaneläggningen. Kommunfullmäktige beslutade våren 2021 att 
planarbetet ska fortsätta med justeringar av planen bland annat utifrån kulturmiljöanpassning och 
kommunens viljeinriktning. 
 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut att ändras inriktning på detaljplanen genom att ta bort sju 
fritidshus jämfört med samrådshandlingen och ersätta dessa med cirka 70 små traditionella 
sjöbodsförråd. Detta innebär både en bättre anpassning till kulturmiljön samt till lokalsamhällets 
behov av förråd till båtplatserna i hamnen. Förslaget innebär också en mindre påverkan på 
bakomliggande fastigheters havsutsikt jämfört med samrådshandlingen. Förslaget har också en rad 
fördelar jämfört med gällande plan. Ett genomförande av denna riskerar större privatisering, sämre 
lokal anknytning, få förråd knutna till båtplatser samt stor risk för omvandling av de stora 
magasinslokalerna till bostäder. Gällande plan innebär jämfört med det nya inriktningsförslaget 
också en försämrad havsutsikt för bakomliggande fastigheter. 
 
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-04-12 § 84 att: 
Detaljplan för Kungsviken 1:25, får en ny inriktning med 9 bostadshus och cirka 70 sjöbodsförråd. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 § 100 att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Detaljplan för Kungsviken 1:25, får en ny inriktning med 9 bostadshus och cirka 70 sjöbodsförråd. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-29 
Förslag till ny inriktning - detaljplan för Kungsviken 1:25 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M), Martin Reteike (MP) och Daniel Peterson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till 
Planenheten 
Byggenheten 
Miljöenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
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§ 63 KS/2022:113 

Godkännande av exploateringsavtal, Nösund 1:176 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna exploateringsavtal, daterat 2022-03-24, avseende detaljplan för Nösund 1:176, norra 

området. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare tecknat exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplan för del av Nösund 1:176, 

norra området, har löpt ut. Både kommunen och exploatören har intresse av att nytt 

exploateringsavtal tecknas för att genomförandet av detaljplanen ska ske på ett för båda parter 

kontrollerat sätt. 

 

Kommunen har tillsammans med exploatören tagit fram ett nytt avtalsförslag med vissa förändringar 

men som i huvudsak överensstämmer med tidigare tecknat avtal.  

Enligt avtalet ska exploatören stå för de kostnader som uppkommer vid genomförandet av 

detaljplanen. 

 

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-04-12 § 75 att föreslå kommunstyrelsen överlämna 

följande till kommunfullmäktige för beslut: 

Godkänna exploateringsavtal, daterat 2022-03-24, avseende detaljplan för Nösund 1:176, norra 

området. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 § 110 föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna exploateringsavtal, daterat 2022-03-24, avseende detaljplan för Nösund 1:176, norra 

området. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 

Exploateringsavtal, daterat 2022-03-24 

Översiktskarta 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 

  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  14 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-12 

 

 

 

 

§ 64 KS/2019:165, KS/2022:818 

Fyllnadsval av ledamot i krisledningsnämnden 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Martin Reteike (MP) som ledamot i krisledningsnämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kia Nordqvist (MP) avsäger sig i skrivelse, daterad 2022-03-08, sitt uppdrag som ledamot i 

krisledningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige måste därför förrätta fyllnadsval av en ledamot i krisledningsnämnden. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Susanne Andersson (MP) förslår kommunfullmäktige besluta att utse Martin Reteike (MP) som 

ledamot i krisledningsnämnden- 

 

Beslutet skickas till 
Martin Reteike 

Troman 

HR-enheten 

 

  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  15 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-12 

 

 

 

 

§ 65 KS/2021:702 

Redovisning av statistikrapport av ej verkställda beslut kvartal 4 2021 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna statistikrapport kvartal 4 2021 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till Socialstyrelsen 

och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och 

beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 

beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten 

på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet. 

 

Rapportering kvartal 4 2021, SoL och LSS 

Verksamhetsområde Antal beslut 
ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 3 0 3 

Äldreomsorg (SoL) 2 1 3 

Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 

Stöd och omsorg (LSS) 16 1 17 

 

Utskottet för omsorg beslutade 2022-03-08 § 10 att föreslå kommunstyrelsen överlämna följande 

förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

Godkänna statistikrapport kvartal 4 2021 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till 

Inspektionen för vård och omsorg IVO. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 § 104 föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna statistikrapport kvartal 4 2021 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till 

Inspektionen för vård och omsorg IVO. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 

Statistikrapport  

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 

  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  16 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-12 

 

 

 

 

§ 66 KS/2021:1006 

Motion om tidig föräldrastödsbehandling för att förebygga trotssyndrom 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Kristdemokraterna Ragnwi Marcelind augusti 2021 om att komma in 

tidigt i föräldrastödsprogram för att motverka att barn och unga utvecklar diagnosen trotssyndrom. 

 

CPP är en traumafokuserad samspelsbehandling som är ett relativt nytt sätt att jobba med samspelet 

mellan barn och förälder/omsorgsgivare. Den rekommenderas som insats för barn i åldrarna 0-6 år 

som varit utsatta för olika former av trauman, till exempel våld och övergrepp, omsorgssvikt, 

olyckor eller katastrofer. Denna behandlingsmetod ges främst på specialistnivå (BUP). 

 

Komet är en förkortning för Kommunikationsmetod och är ett program som riktar sig till föräldrar 

och även lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i 

skolan. Programmet bygger på att lära föräldrar och lärare bättre sätt att kommunicera med barnet. 

Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problemen. 

En kurs i Komet ger både föräldrar och personal inom skolan verktyg som på sikt leder till en bättre 

relation mellan den vuxne och barnet. 

 

Redan idag finns ett uppdrag från kommunstyrelsen att arbeta med förebyggande insatser. 

Verksamheten för vidare diskussioner om olika behandlingsmetoder för att främja det förebyggande 

arbetet mot barn och ungdomar där Komet har diskuterats som ett alternativ. 

 

Sektor omsorg har sedan hösten 2021 särskilda SIP ledare som håller i SIP arbetet för 

verksamhetsområdet Socialt Stöd. De barn, ungdomar och föräldrar som har behov av eller önskar 

SIP erbjuds dessa SIP enligt nya riktlinjer från 2020-11-01. 

 

Det pågår flera olika utvecklingsarbeten kring samverkan och förebyggande insatser i kommunen.    

 

Exempel på förebyggande arbetet och samverkan som finns idag är rådgivningstelefon till 

familjebehandlare, fem biståndslösa samtal, ABC kurser för föräldrar till barn i ålder 0-12 år. 

 

Familjebehandlare deltar vid 8 månaders kontroll med BVC (först födda barn).   

 

Utskottet för omsorg beslutade 2022-04-05 § 19 föreslår kommunstyrelsen lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige att besluta: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 § 105 föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22. 
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Kommunfullmäktige 2022-05-12 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22 

Motion daterad 2021-08-24 

 

Beslutet skickas till 
Kristdemokraterna 

Sektor Omsorg 
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Kommunfullmäktige 2022-05-12 

 

 

 

 

§ 67 KS/2022:608 

Redovisning av Orustförslag 2021 samt kvarstående medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Lägga redovisningen av inkomna Orustförslag samt kvarstående medborgarförslag till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-11 § 31 att införa e-förslag istället för medborgarförslag och 

Kommunstyrelsen antog 2019-11-27 § 252 riktlinjer för e-förslag. Enligt riktlinjerna för e-förslag ska 

Kommunfullmäktige årligen få en redovisning av aktuella förslag.  

 

Under 2021 inkom 24 e-förslag. 

 

Av dessa avvisades 10 stycken på grund av att de inte uppfyllde kriterierna för e-förslag enligt 

riktlinjerna. I de flesta fall var anledningen att liknande förslag nyligen utretts.  

 

14 stycken förslag lades ut på hemsidan för omröstning, av dessa var det 6 förslag som inte nådde 

upp till 25 röster, vilket innebär att de därmed inte utreds. 

 

Beslut har tagits på 5 stycken förslag och 3 stycken förslag ligger just nu under handläggning. Det 

äldsta av dessa 3 föll ut för handläggning den 25 januari, och detta ärende är planerat att behandlas 

på utskottet för samhällsutvecklings sammanträde den 12 april.  

 

De övriga två förslagen föll ut för handläggning i februari respektive mars. 

 

Det finns även ett medborgarförslag kvar som ännu ej är fullständigt besvarat. Detta ärende är berett 

av Kommunstyrelsens arbetsutskott samt Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har ännu ej 

handlagt ärendet då förslagsställaren önskar närvara under sammanträdet samt yttra sig, vilket inte 

har varit genomförbart under Covid-pandemin. Fullmäktiges ordförande har haft dialog med 

förslagsställaren om ärendet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-13 § att föreslå kommunstyrelsen överlämna 

följande förslag till kommunfullmäktige för beslut: 

Lägga redovisningen av inkomna Orustförslag samt kvarstående medborgarförslag till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 § 108 föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Lägga redovisningen av inkomna Orustförslag samt kvarstående medborgarförslag till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 

 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare 
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Kommunfullmäktige 2022-05-12 

 

 

 

 

§ 68 KS/2022:828, KS/2022:826, KS/2022:824,  

 KS/2022:849, KS/2022:850, KS/2022:596,  

 KS/2022:602, KS/2022:767 

Anmälan om inkomna skrivelser 
 
Motion om mer kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk) i Orust kommun – Kia Nordquist 

och Susanne Andersson (MP) 

KS/2022:828 

 

Motion om att utlysa klimatnödläge i Orust kommun – Susanne Andersson (MP) 

KS/2022:826 

 

Motion om att införa ett pantsystem för marint skräp – Susanne Andersson och Kia Nordquist 

(MP) 

KS/2022:824 

 

Motion om solceller på kommunens fastigheter – Martin Reteike (MP) 

KS/2022:849 

 

Motion om att underlätta installation av solpaneler på privata hus – Martin Reteike (MP) 

KS/2022:850 

 

Protokoll från Överförmyndarnämnden, 2022-04-20 

KS/2022:596 

 

Beslut om ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

KS/2022:602 

 

Beslut om ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

KS/2022:767 

 

 

 


