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Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, Henån, 2022-03-10, klockan 18:45-21:50

Beslutande

Se sidan 2-3

Övriga deltagare

Henrik Lindh, kommundirektör
Elisabeth Martinsson, sekreterare

Utses att justera

Lars Larsson (C) och Anders Arnell (M)

Justeringens
plats och tid

Digital signering onsdag 16 mars 2022

Sekreterare

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

Paragraf 31-40

Ordförande

……………………………………………….
Hans Pernervik (Obe.)

Justerare

……………………………………………………………………………..
Lars Larsson (C)
Anders Arnell (M)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-03-10

Datum för anslags
uppsättande

2022-03-17

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån

Datum för anslags
nedtagande
2022-04-08

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

Omröstningsprotokoll
KF § 34

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

Ledamot
Kerstin Gadde (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Britt-Marie Andrén
Karlsson (S)
Roger Hansson (S)
Ulla Buhr (S)
Eva Skoglund (S)
Alexander Hutter (S)
Anne-Marie Petersson (S)
Jörgen Nielsen (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Lotta Husberg (S)
Agneta Melin (S)
Inger Heimburger (S)
Lars-Olov Buhr (S)
Anne Kolni (M)
Robert Larsson (M)
Anders Arnell (M)
Tommy Eriksson (M)
Hilden Talje (M)
Maths Gustafsson (M)
Martha Arnell (M)
Ingemar Talje (M)
Anna Gustafsson (M)
Nils Pettersson (M)
Håkan Bengtsson (M)
Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Daniel Peterson (C)
Gun-Britt Hermansson (C)
Ulla-Britt Bagge (C)
Börje Pettersson (C)
Peter Kristensson (C)
Johan Stein (C)
Reinhold Hedenblad (C)

23
24
25
26
27
28

Leif Kinle (SD)
Martin Oscarsson (SD)
Kristoffer Johansen (SD)
Maritha Dyfverman (Obe.)
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

29
30
31

Hans Pernervik (Obe.)
Michael Relfsson (FO)
Andreas Berglin (FO)
Aina Gunnarsson (FO)
Els-Marie Ragnar(FO)
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Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning

Närv

Ja

Avst

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Ers. K. Gadde

X

X

Ers. E. Skoglund

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

Ers. A. Kolni
Ers. T. Eriksson
Ers. H. Talje
Ers. M. Arnell

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Ers. M. Sörkvist

X

X

Ers. U-B. Bagge

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Ers. A. Berglin
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KF § 34
Nr
32
33
34

Ledamot
Veronica Almroth (L)
Susanne Gustafsson (L)
Irma Sjölinder (L)
Jan Gustafsson (L)
Pernilla Tollesson (L)

35
36
37

Kia Nordqvist (MP)
Martin Reteike (MP)
Ulla Kedbäck (MP)
Susanne Andersson (MP)
Sten-Inge Kedbäck (MP)

3

Närv

Ja

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

38
39

Anders Persson (KD)
Kent Kihl (KD)
Vakant
Vakant

40
41

Rolf Sörvik (V)
Anders Tenghede (V)
Lena Jansson (V)
Vakant

X
X

Summa

36

Nej

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst

Ers. K. Nordqvist

X
X

25

KF §
Avst
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§ 31
Parentation över Horst Sauer och Bengt Olsson
Kommunfullmäktige höll en tyst minut till minne av Horst Sauer och Bengt Olsson som avlidit.
Båda tjänstgjorde under många år bland annat som ledamöter i kommunfullmäktige.
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KS/2022:510

Information med anledning av kriget i Ukraina - Kommunfullmäktige
Kommundirektör Henrik Lindh informerar om läget med anledning av kriget i Ukraina:
Sedan två veckor pågår krig i Ukraina efter det att Ryssland påbörjat ett militärt anfall mot landet.
EU och Sverige som nation har fördömt Rysslands handlingar och tydligt visat att man stödjer
Ukrainas rätt att själva styra sitt land och välja sin framtida inriktning.
Orust kommun visar därför nu sin solidaritet med Ukraina och står upp för deras rätt till
självständighet genom att flagga på våra officiella flaggstänger vid kommunhuset även med Ukrainas
flagga.
Samordningskonferenser pågår kontinuerligt med Länsstyrelsen och Migrationsverket. I dagsläget
handlar det om hur många platser för flyktingar som kan skapas i våra kommunala lokaler.
Vi får också erbjudanden får allmänheten som vill erbjuda boende med mera.
Våra interna samordningsgrupper har startat upp.
Vi har inte svar på allt men vi löser det efterhand.
Det är fantastiskt hur alla sluter upp och vill hjälpa till.
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KS/2020:1525

Revidering av investeringsbudget 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna reviderad investeringsbudget för 2022 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26,
vilket innebär att investeringsnivån höjs med 21 miljoner kronor från tidigare beslutad nivå på 150
miljoner kronor till totalt 171 miljoner kronor för år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för 2022 med plan 2023-2024, 2021-09-09, §
84. Den beslutade investeringsnivån för 2022 uppgår till högst 150 miljoner kronor. När 2021 års
ekonomiska utfall för investeringarna nu är klart blev utfallet 90 miljoner kronor. Det ska jämföras
med budgeten som var på 137 miljoner kronor. Differensen beror till största delen på att större
investeringar som är igångsatta, inte hade de investeringsutgifter som var budgeterade under 2021 av
olika anledningar. Efter genomgång av projekten görs bedömningen att 21 miljoner av icke
utnyttjade budgetmedel 2021 behöver flyttas över till 2022 års investeringsbudget. De pågående
projekten som berörs är bland annat räddningsfordon, byte vattenservis Ellös, ombyggnad
avloppsreningsverk Ellös, ledningsnätsrenovering Henån och Ellös avloppsreningsverk, gång- och
cykelvägar i Henån och Varekil samt it-investeringar i nätverk mm.
Det är resultatet och kassaflödet som avgör om kommunen kan finansiera sina investeringar med
egna medel eller om nyupplåning krävs. För 2022 planeras 50 miljoner i nyupplåning och även om
investeringsnivån nu höjs med 21 miljoner kronor är bedömningen att vi klarar att finansiera
investeringarna eftersom skatteintäkterna för 2022 förväntas öka mer än budgeterat.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår kommunförvaltningen att fullmäktige höjer
investeringsnivån från 150 till 171 miljoner kronor utan att ändra resultat-, balans- och
kassaflödesbudget eller de finansiella målen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-09 § 27 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna reviderad investeringsbudget för 2022 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26,
vilket innebär att investeringsnivån höjs med 21 miljoner kronor från tidigare beslutad nivå på 150
miljoner kronor till totalt 171 miljoner kronor för år 2022.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-23 § 44 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna reviderad investeringsbudget för 2022 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26,
vilket innebär att investeringsnivån höjs med 21 miljoner kronor från tidigare beslutad nivå på 150
miljoner kronor till totalt 171 miljoner kronor för år 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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§ 34

KS/2021:1296

Beslut om revidering av regler för skolskjuts
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret 2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med läsåret
2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
Reservationer och särskilda uttalanden
Centerpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Folkviljan reserverar sig till förmån för Rolf Sörviks (V) förslag till beslut.
Martin Oscarsson (SD) reserverar sig till förmån för Rolf Sörviks (V) förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Regler för skolskjuts i Orust kommun reviderades senast av kommunstyrelsen 11 november 2019, i
form av redaktionella förändringar. Förslaget till reviderade regler för skolskjuts i Orust kommun
från och med läsåret 2022/2023, innebär förändringar av större karaktär. Förutom att paragrafer har
flyttat och bytt plats i dokumentet för att få ett bättre sammanhang i reglerna, så innehåller reglerna
följande förändringar:
§ 1 Regler för skolskjuts avser
Meningen ”utskottet för lärande fastställer regler för gymnasieelevers resor, resebidrag och
inackorderingsbidrag i en särskild handbok” ersätts med ”Regler för gymnasieelevernas resor finns i
särskild handbok”.
§ 2 Definition av skolskjuts
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 3 Definition av hållplats
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 5 Definition av skolväg
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 6 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Orden ”bostadens
tomtgräns” ersätts med ”elevens folkbokföringsadress”.
§ 6 Berättigad till skolskjuts
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 7 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Meningen ”Elev
som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas busskort om det
finns linjeförbindelse mellan elevens folkbokföringsadress och skolan som stämmer med övriga
skolskjutsbestämmelser” ersätts med ”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter
ansökan om skolskjuts, beviljas skolskjuts i mån av plats på skolbuss eller med busskort till
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kollektivtrafiken. Detta beviljas i enlighet med samma regler för skolskjuts som om eleven skulle
beviljats skolskjuts till sin hänvisade skola.”
§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Detta är en ny paragraf med texten ”Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som är
skolskjutsberättigade till den skola de är hänvisade till och i anslutning till de skolornas start- och
sluttider. På vissa skolbussar kan det finnas sittplatser över, då kan elev som valt annan skola beviljas
skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för skolskjuts i mån av plats förändras, kan den
beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig med kortare framförhållning än 14 dagar.”
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter (f.d § 9)
Texten ”som styrks genom läkarintyg” och ”Vid behov inhämtas rektors yttrande” tas bort och
ersätts med ”Vid behov i handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd sker alltid med rektor.”
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa (f.d § 11)
Texten ”Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får tillsammans
maximalt vara 60 minuter per resa. Avsteg får endast ske i undantagsfall.” ersätts med ” Elevs restid
med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får endast i undantagsfall överstiga 90
minuter per resa.”
§ 16 Särskild bedömning (f.d § 15)
Tillägg görs med texten ”Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra särskilda skäl
har annan schematid än den aktuella skolans ramtid.”
§ 18 Skolskjuts och omsorg (f.d § 17)
Texten ”Undantag gäller när eleven slutar skolan vid en tidpunkt när förbindelse med skolskjuts
saknas” tas bort. Tillägg görs med texten ”Orust kommun har inte korttidsboende i egen regi, därför
kan elev erbjudas plats i korttidsboende i annan närliggande kommun. Orust kommun får då
tillgodose skolskjuts mellan det korttidsboendet och placeringsskolan.”
§ 19 Ansökan om skolskjuts (f.d § 18)
Nuvarande text ersätts helt med ”För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering klar till
nästkommande läsårs start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april avseende:






Förskoleklass
Årskurs 4
Årskurs 7
Skolskjuts med taxi
Växelvis boende

Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan sker via etjänst.”
§ 22 Hållplats på skolans område (f.d § 21)
Texten ”grindar” ersätts med ”bussfållor” och texten ”avspärrning till” tas bort.
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§ 25 Skolskjutsbestämmelsernas giltighet (f.d § 24)
Paragrafen tas bort då informationen finns på första sidan i dokumentet.
Utskottet för lärande beslutade 2021-12-06 § 83 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret 2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med läsåret
2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 § 14 föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret 2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med läsåret
2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-10 § 7 att:
Återremittera ärendet för utredning av förutsättningarna så att elevernas skolskjutsar inte överstiger
60 minuter, hur många ytterligare bussar som krävs, merkostnader för detta samt att det i förslaget
ska redovisas hur barnkonventionen följts.
Återremissen skedde genom en så kallad minoritetsåterremiss i enlighet med kommunallagen 5 kap
50 §.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-23 § 49 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta regler för skolskjuts daterade 2021-11-24 att gälla från och med läsåret 2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med läsåret
2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-14.
Förslag till beslut under sammanträdet
Veronica Almroth (L), med instämmande av Martin Reteike (MP), Alexander Hutter (S), Robert
Larsson (M), Kent Kihl (KD), Susanne Gustafsson (L), Susanne Andersson (MP), Catharina
Bråkenhielm (S) och Anders Arnell (M), förslår kommunfullmäktige besluta enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lars Larsson (C), med instämmande av Peter Kristensson (C) och Börje Pettersson (C), föreslår
kommunfullmäktige att avslå förslaget om 90 minuters restid i skolskjutsreglerna och att 60 minuters
resväg inklusive väntetid ska behållas som tidigare.
Rolf Sörvik (V), med instämmande av Michael Relfsson (FO), föreslår kommunfullmäktige besluta
att:
1. Ändra 90 minuters resväg till att istället vara 60 minuters resväg + 20 % tid i undantagsfall.
Undantagsfallen ska beslutas av utskottet för lärande.
2. § 4 kompletteras med de underlag som administrationen använder för beslut om vilka elever
som får skolskjuts.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut, Lars
Larssons (C) avslagsförslag och Rolf Sörviks (V) ändringsförslag.
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Lars Larssons (C) avslagsförslag och
finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag till beslut mot Rolf Sörviks (V) ändringsförslag
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst kommunstyrelsens förslag till beslut
Nej-röst Rolf Sörviks (V) ändringsförslag
Omröstningsresultat
Med 25 ja-röster och 11 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag
till beslut. Hur var och en har röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24
Förslag till regler för skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023
Utredning av förutsättningarna för skolskjuts med anledning av återremiss från kommunfullmäktige
2022-02-10, daterad 2022-02-15
PowerPoint-presentation; avrapportering från Optiplan till Orust 20190909
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
Orust kommuns författningssamling
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RESERVATION - Kommunfullmäktige 2022-03-15 § 34 Beslut om revidering av regler för skolskjuts

Vi reserverar oss mot beslutet med anledning av att vi tycker att 90 minuter
restid är för lång tid att resa. Vi vill att det i skolskjutsreglerna ska stå att restiden
ska vara 60 minuter inklusive väntetid, som tidigare. Vi anser också att kommun
styrelsen borde prövat lagligheten utifrån barnkonventionen och även borde
inväntat mer beslutsunderlag som effekter, säkerhet, konsekvenser, MBLförhandlingar, bedömning av lagar och domar knutna till ärendet.
Centerpartiet på Orust
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KS/2022:320

Fyllnadsval av ersättare i sociala myndighetsnämnden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Ulla Kedbäck (MP) som ersättare i sociala myndighetsnämnden 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Martin Reteike (MP) avsäger sig, i mail daterat 2022-02-15, sitt uppdrag som ersättare i sociala
myndighetsnämnden.
Kommunfullmäktige behöver därför förrätta fyllnadsval av en ersättare i sociala
myndighetsnämnden.
Förslag till beslut under sammanträdet
Martin Reteike (MP) förslår kommunfullmäktige utse Ulla Kedbäck (MP) som ersättare i sociala
myndighetsnämnden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Ulla Kedbäck
Troman
HR-enheten
Sektor omsorg
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KS/2022:381

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Anders Wingård (FO) som ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Hans Pernervik (Obe.) avsäger sig, i mail daterat 2022-02-24, sin plats som ersättare i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige måste därför förrätta fyllnadsval av en ersättare i kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Michael Relfsson (FO) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Anders Wingård (FO) som
ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Anders Wingård
Troman
HR-enheten
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KS/2022:405

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om nytt digitalt verktyg - Rolf Sörvik (V)
Rolf Sörvik (V) skriver i interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande:
Det har köpts in ett nytt verktyg som ska användas av kommunfullmäktiges delegater. Det kommer
att påverka arbetet. Vi undrar var tog demokratin vägen? Var finns beslutet att köpa in det? För att
kunna använda verktyget fullt ut fordras att kommunfullmäktiges reglemente ändras.
Vi anser att på det sätt man vill införa detta visar på dålig respekt för demokratin och för
kommunfullmäktige som är kommunens högsta organ. Det måste vara fullmäktiges rätt att styra hur
man vill utföra sitt arbete. Alltså fatta ett beslut vad man vill ha i sitt arbete och hur det ska vara
utformat.
Det är inte acceptabelt att förvaltningen eller någon annan i den politiska organisationen kör över
kommunfullmäktige.
Vi i vänsterpartiet undrar följaktligen:


Var och hur beslutet fattats för anskaffningen och införandet av nytt digitalt verktyg som ska
användas av kommunfullmäktiges ledamöter?
 Tycker kommunalrådet att detta är enligt de lagar och reglementen som styr vår verksamhet?
 Har rättssäkerheten kontrollerats att den fungerar på det sätt vi kan begära och önskar?
Säkerhetsfrågor är väl framförallt politiken som ska styra över?
Catharina Bråkenhielm, kommunstyrelsens ordförande, svarar:
Samhället digitaliseras alltmer. Som privatpersoner erbjuds vi allt oftare att ta del av samhällets och
företagens tjänster i form av digitala lösningar. För oss som kan hantera dessa lösningar innebär det
ofta en ökad möjlighet till flexibilitet och tidsvinster.
Inom politiken har vi också digitaliserat oss. I samband med att denna mandatperiod startade fick
samtliga politiker tillgång till läsplattor. Via dessa har vi fått ut handlingar till våra möten. När
Corona kom hade vi möjlighet att fortsätta ha våra möten, fast då på distans, tack vare att det fanns
digitala lösningar. Visst stötte vi på problem emellanåt, men alternativet – att inte kunna ha mötena
över huvud taget – var sämre.
I de riktade uppdragen antagna av kommunfullmäktige för aktuell planperiod, ligger också ett
uppdrag riktat till alla sektorer att arbeta mot smarta digitala lösningar.
Denna förändring ligger även i linje med den digitala agenda som antogs av fullmäktige 2019-12-12.
Var beslut har fattats:
Kommunen har sedan 2017 haft ett avtal med Snabbmedia gällande webb-sändningar. Detta avtal
gällde till och med 2020 med möjlighet till ett års förlängning. Avtalet gick alltså ut under 2021, och
därför påbörjades förberedelserna för en ny upphandling av webbsändningsverktyg under våren
2021. I samband med detta gjordes en omvärldsanalys, där förvaltningen kunde konstatera att den
digitala utvecklingen under senare år lett till att många kommuner fullmäktige digitaliserats
ytterligare, i form av verktyg för votering-, talar- och närvarohantering. De fördelar som bland annat
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lyfts till den vidare digitaliseringen är att mötena blir effektivare, funktionen med talarhantering
bidrar till ökad demokrati då alla får lika mycket utrymme och den efterföljande administrationen
underlättas med hjälp av rapporter som tas ut efter mötet. Under pandemin har verktyget dessutom
visat sig vara extra värdefullt, eftersom det gått alldeles utmärkt att genomföra voteringar inklusive
eventuella reservationer på distans. Detta har sparat mycket tid och risk för missförstånd.
Dialog ägde sedan rum med kommunfullmäktiges presidium, som var positiva till att utöver att
upphandla ett nytt webbsändningssystem också komplettera med ett mötesverktyg. Under
upphandlingens gång, hela vägen från det att kravspecifikationen togs fram till dess att utvärdering
av anbudet gjordes deltog kommunfullmäktiges andre vice ordförande i processen.
Beträffande rättssäkerheten:
I samband med upphandlingen har ställts krav på så kallad teknisk förmåga och kapacitet hos
leverantören. Bland annat har leverantören fått presentera referenser där liknande lösningar
genomförts. I syfte att säkerställa att det finns stöd att få om tekniska problem uppstår har
leverantören fått presentera hur supportorganisationen ser ut. Det har också ställts hårda krav
beträffande till exempel informationssäkerhet, kryptering och spårbarhet.
Om det är enligt lagar och reglementen som styr vår verksamhet:
Att genomföra en ytterligare digitalisering av fullmäktige skulle vi självklart inte göra om detta var
lagvidrigt. Kommunallagen/Förvaltningslagen beskriver hur omröstningar ska gå till, hur man
anmäler jäv och reservationer. Där finns inga beskrivningar kring på vilka sätt detta får ske (digitalt
eller på ”vanliga” sättet).
Ser man på våra grannkommuner, så använder Tjörn och Göteborg digital omröstning.
I kommunfullmäktiges arbetsordning behöver vissa mindre justeringar göras för att texten där helt
ska motsvara det digitala förfarandet. Detta kommer att tas upp i samband med nästa fullmäktige i
april.
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KS/2022:415

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om invasiva arter - Kent Kihl (KD)
Kent Kihl (KD), skriver i interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande:
Invasiva arter har under året blivit ett allt större problem, framförallt har växten parkslide spridit sig
på ett sätt som skapar problem inte bara för kommuner utan också för privata fastighetsägare. Vår
grannkommun Tjörn har nu beslutat att ta tag i problemet med invasiva arter, anledningen är att
speciellt parkslide kan förstöra husgrunder och täppa igen vattenledningar.
Vi har inte hört något från Orust kommun, men vi vet att parkslide finns på Orust.
Har Orust kommun några planer hur man ska agera?

Catharina Bråkenhielm, kommunstyrelsens ordförande, svarar:
Parkslide – och även jätteslide - är inte en EU-listad art vilket inte ställer krav på kommuner eller
privatpersoner att agera mot växten. Myndigheterna avråder från att börja bekämpa parkslide då
risken för spridning är större än den förväntade möjligheten att bli av med växten. Det finns inte
heller några bekämpningsmetoder som rekommenderas utan man testar olika metoder runt om i
Sverige. Om bekämpning ska inledas måste det dock vara uthålligt i minst fem år.
Inga stödmedel finns att söka i nuläget som är riktade mot parkslide utan man hänvisas till det
allmänna statliga naturvårdsstödet LONA.
Orust kommun har ett nytt LONA-projekt i ansökan där mark- och exploateringsenheten vill
inventera områden där kommunen har verksamhet, som exempelvis ledningsgator för vatten- och
avloppsnät. Även informationsinsatser ingår i detta.
Utöver detta finns nu en ny container på Månsemyr där man utan legitimation kan lämna växtdelar
av invasiva växter.
Orust kommun har även en ny tjänst som trädgårdsingenjör som tillsattes under hösten.
Trädgårdsingenjören har intresse och till viss del uppdrag att arbeta med invasiva växter. Men mer
resurser, långsiktighet och tydligt uppdrag krävs för att kommunens aktivt ska kunna arbeta med
bekämpning av parkslide.
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KS/2022:461

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om skyddsrum - Michael Relfsson (FO)
Michael Relfsson (FO), ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm (S):
Skyddsrum gällande säkerhetsläget. Hur tacklas den bistra fakta enligt media, att Orust kommun inte
har några skyddsrum tillgängliga för orustinvånarna?
1. Vad görs åt problemet?
2. Arbetas det med frågan?
3. Är krisledningsnämnden, räddningstjänst och civilförsvar inkopplat?
Catharina Bråkenhielm, kommunstyrelsens ordförande, svarar:
1. Vad görs åt problemet? (Svar hämtat från MSB:s hemsida – vanliga frågor om skyddsrum)
Det stämmer att Orust kommun i dagsläget inte har några skyddsrum. Bestämmelser och
planering kring skyddsrum i Sverige och respektive kommun, görs av Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) på nationell nivå och inte på lokal nivå.
Detta gör att det ligger utanför kommunens verksamhetsområde eller kontroll att kunna
iordningsställa skyddsrum.
Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i
första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter
eller städer.
Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara
ett alternativt skydd.
2. Arbetas det med frågan? (Svar hämtat från MSB:s hemsida – vanliga frågor om skyddsrum)
Det har inte byggts några nya skyddsrum i Sverige sedan 2002 och många av de skyddsrum
som finns behöver moderniseras.
Det utreds ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska
kompletteras med andra former av skydd.
Myndigheten för skydd och beredskap, som har ett övergripande ansvar för landets
skyddsrum, tycker att Sverige ska bevara de befintliga skyddsrummen så långt det går.
Ytterst är det riksdag och regering som beslutar om skyddsrummens framtid.
3. Är krisledning, räddningstjänst och civilförsvar inkopplat? (Svar från MSB:s hemsida –
vanliga frågor om skyddsrum)
Nej, de är inte inkopplade eftersom MSB är den myndighet som styr arbetet med
skyddsrumsfrågor.
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KS/2022:359, KS/2022:416, KS/2021:1456,
KS/2022:299, KS/2022:272, KS/2021:153,
KS/2022:474, KS/2022:476

Anmälan om inkomna skrivelser
Motion om framtagande av solcellsparker i Orust kommun – Lars Larsson (C)
KS/2022:359
Motion gällande jubileum av fartyget Westkust – Kent Kihl (KD)
KS/2022:416
Länsstyrelsens beslut, 2022-02-25, om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige – Sten-Inge
Kedbäck (MP)
KS/2021:1456
Länsstyrelsens beslut, 2022-02-25, om ny ledamot i kommunfullmäktige – Kent Kihl (KD)
KS/2022:299
Länsstyrelsens beslut, 2022-02-25, om avgången ersättare i kommunfullmäktige
KS/2022:272
Tjänsteskrivelse om Budget för överförmyndarnämnden 2023
KS/2021:153
Tjänsteskrivelse om Bokslut med måluppfyllelse/verksamhetsberättelse för Överförmyndarenheten
2021.
KS/2021:153
Protokoll från överförmyndarnämnden 2022-02-16
KS/2021:153
Motion om ett alternativt system med cykelvägar – Rolf Sörvik (V)
KS/2022:474
Motion om att utveckla gröna hamnar – Rolf Sörvik (V)
KS/2022:476

