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Övriga deltagare:
Förtroendevalda
Alexander Hutter (S), ej tjg. ers.
Anne Kolni (M), ej tjg. ers.
Mikael Relfsson (FO), ej tjg. ers. §§ 105-111, 113-119
Veronica Almroth (L), ej tjg. ers.
Rolf Sörvik (V), ej tjg. ers. §§ 105-111, 113-119
Tjänstepersoner
Henrik Lindh, kommundirektör
Pia Jakobsson Hansson, administrativ chef §§ 105, 119
Sophia Vikström, utvecklingschef §§ 106-107
Ulrika Marklund, miljöchef § 108
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Ledamot

Tjänstgörande

Ordinarie
S
S
M
C
MP
S
M
FO
L
V

Catharina Bråkenhielm
Britt-Marie Andrén
Karlsson
Anders Arnell
Lars Larsson
Kia Nordqvist
Ersättare
Alexander Hutter
Anne Kolni
Mikael Relfsson
Veronica Almroth
Rolf Sörvik
Summa
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KS/2021:217

Information om kontaktcenter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-25 § 226 att, bland annat, godkänna uppdragsdokument 20212023 och detaljbudget 2021 för sektor ledning och verksamhetsstöd. I uppdragsdokumentet framgår
det att sektor ledning och verksamhetsstöd har fått i uppdrag att:
”Under 2021 ta fram förslag på hur ett kontaktcenter för kommunen kan inrättas med uppdraget att
ge information och vägledning samt handlägga enklare frågor.” (sida 6).
På arbetsutskottets sammanträde 2021-03-02 § 39 informerade administrativ chef om påbörjat
utredningsuppdrag för inrättande av kontaktcenter. Preliminär tidsplan för implementering av
kontaktcenter presenterades även.
Vid dagens sammanträde ger administrativ chef och konsult ytterligare information och
statusuppdatering gällande uppdraget:
•
•
•
•

ROSA-metoden, för att kartlägga, analysera och utveckla kommunens dialog och tjänster
gentemot kommunmedlemmar/allmänheten.
Målbild för kontaktcenter.
Grunduppdrag för kontaktcenter.
Vad som har gjorts såhär långt i utredningen samt fortsatt tids- och aktivitetsplan.
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KS/2021:602

Yttrande i avgränsningssamråd gällande vindpark Poseidon
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Översända yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25 till Zephyr Vind AB.
2. Vindkraftparkerna Poseidon och Hexicon bör samprövas som en grupp, då de aktuella
vindkraftverken har samma störningsområde
3. Kommunen anser att dessa två inkomna ansökningar har allt för stor påverkan och regeringen
behöver därför i Havsplanen för Västerhavet göra strategisk planering och utreda hur stora
etableringar av havsbaserad vindkraft som Västerhavet och kustkommunerna tål.
Reservationer
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) reserverar sig skriftligen till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har inbjudits till avgränsningssamråd inför etablering av en havsbaserad vindpark vid
namn Poseidon.
Bolaget Zephyr Vind AB planerar att ansöka om tillstånd för vindpark Poseidon till havs i södra
delen av Skagerrak. Vindparken förväntas generera omkring 5,5 Terawattimmar (TWh) el per år.
Detta motsvarar elanvändningen för cirka 1 miljon hushåll. Projektområdet för vindpark Poseidon
är uppdelat i två delområden, Nord och Syd. I det norra området planeras vindverken stå på flytande
fundament och i det södra området planeras vindverken vara bottenförankrade. Vindparken
planeras att bestå av 61 - 94 vindkraftverk med en totalhöjd på 260-340 meter (att jämföra med
Eiffeltornet som är 324 meter högt).
Tillstånd för etablering av vindparken söks enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
(”SEZ”) samt om tillstånd för tillhörande internkabelnät enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln (”KSL”). Den planerade vindkraftsparken är belägen utanför territorialgränsen, i
Sveriges ekonomiska zon. Som utgångspunkt är svensk lag inte tillämplig utanför territorialgränsen.
Sverige har däremot i enlighet med förutsättningarna i FN:s havsrättskonvention i SEZ respektive
KSL satt upp tillståndskrav för aktuell verksamhet samt hänvisat till bland annat miljöbalken för
genomförande av samråd, upprättande av miljökonsekvensbeskrivning med mera. Beslut om
etablering eller inte fattas av Miljödepartementet.
Vad som kommer fram i avgränsningssamrådet kommer att beaktas och utformas i kommande
planeringar av projektet, liksom tillståndsansökningar med tillhörande miljökonsekvensbeskring.
Avgränsningsamrådet är skickat till kommuner, myndigheter, organisationer, föreningar och övriga
intressenter.
Inom området påverkas riksintressen sjöfart och fiske. Riksintressen som berör Orust kommun är
kulturmiljö och friluftsliv. Andra viktiga intressen som berör Orust kommun är maritima näringar
och landskapsbild. All denna påverkan ska vägas mot en minskad klimatpåverkan.
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Tillstånd för anslutningskabel från vindparken till anslutningspunkt på land kommer att sökas i ett
senare skede när kalbelsträckning och anslutningspunkt mot överliggande nät har fastställts.
Det finns ytterligare ett avgränsningssamråd för en flytande havbaserad vindkraftpark nära och i
anslutning till vindkraftparken Poseidons lokalisering. Denna vindkraftpark, Hexion, är större med
maximalt 230 stycken vindkraftverket och beräknas kunna producera 12 TWh.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25
Inbjudan till samråd daterad 2021-05-11
Samrådshandling daterad 2021-05-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) yrkar på att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Översända yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25 till Zephyr Vind AB.
2. Vindkraftparkerna Poseidon och Hexicon bör samprövas som en grupp, då de aktuella
vindkraftverken har samma störningsområde
3. Kommunen anser att dessa två inkomna ansökningar har allt för stor påverkan och regeringen
behöver därför i Havsplanen för Västerhavet göra strategisk planering och utreda hur stora
etableringar av havsbaserad vindkraft som Västerhavet och kustkommunerna tål.
Lars Larsson (C), med instämmande Kia Nordqvist (MP), yrkar på tillägg om att Orust kommun i
sitt yttrande ska föreslå att Zephyr Vind AB initialt testar och utvärderar vindpark i mindre skala, i
det södra projektområdet omfattande 35 km².
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Britt-Marie Andrén Karlssons (S) förslag och
finner förslaget antaget. Ordförande frågar där efter om arbetsutskottet kan bifalla Lars Larssons (C)
tilläggsyrkande och konstaterar att arbetsutskottet avslagit tilläggsyrkandet.
Beslutet skickas till
Zephyr Vind AB
Miljö- och byggnadsnämnden
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RESERVATION – KS/ 2021:602
Yttrande i avgränsningssamråd gällande vindpark Poseidon.
Vi yrkar på en punkt 4 som innefattar tillägget att Orust kommun i sitt yttrande föreslår att Zephyr
Vind AB initialt testar och utvärderar en vindpark i mindre skala i det södra projektområdet
omfattande 35m2. Detta för att kunna göra en utvärdering baserad på lokala förutsättningar i vårt
område.
Kia Nordqvist (MP) och Lars Larsson (C)
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KS/2021:642

Yttrande i avgränsningssamråd gällande vindpark Mareld
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Översända yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25 till Hexicon AB.
2. Vindkraftparkerna Poseidon och Hexicon bör samprövas som en grupp, då de aktuella
vindkraftverken har samma störningsområde
3. Kommunen anser att dessa två inkomna ansökningar har allt för stor påverkan och regeringen
behöver därför i Havsplanen för Västerhavet göra strategisk planering och utreda hur stora
etableringar av havsbaserad vindkraft som Västerhavet och kustkommunerna tål.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har inbjudits till avgränsningssamråd inför etablering av havsbaserad vindpark vid
namn Mareld S1.
Bolaget Hexicon AB planerar att ansöka om tillstånd för vindpark Mareld till havs i södra delen av
Skagerrak. Vindparken förväntas generera omkring 12 Terawattimmar (TWh) el per år.
Vindkraftparkens yta är ca 499 km2. Vindparken planeras att bestå av max 230 vindkraftverk med en
totalhöjd på max 350 meter (att jämföra med Eiffeltornet som är 324 meter högt). Frigången, ytan
mellan rotorblad och havsyta är 20 m. Vindkraftverkens fundament är flytande och förankras till
botten.
Tillstånd för etablering av vindparken söks enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
(”SEZ”) samt om tillstånd för tillhörande internkabelnät enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln (”KSL”). Den planerade vindkraftsparken är belägen utanför territorialgränsen, i
Sveriges ekonomiska zon. Som utgångspunkt är svensk lag inte tillämplig utanför territorialgränsen
men Sverige har i enlighet med förutsättningarna i FN:s havsrättskonvention i SEZ respektive KSL
satt upp tillståndskrav för aktuell verksamhet samt hänvisat till bland annat miljöbalken för
genomförande av samråd, upprättande av miljökonsekvensbeskrivning med mera. Beslut om
etablering eller inte fattas av Miljödepartementet.
Vad som kommer fram i avgränsningssamrådet kommer att beaktas och utformas i kommande
planeringar av projektet, liksom tillståndsansökningar med tillhörande miljökonsekvensbeskring.
Avgränsningsamrådet är skickat till kommuner, myndigheter, organisationer, föreningar och övriga
intressenter.
Inom området påverkas riksintressen sjöfart och fiske. Riksintressen som berör Orust kommun är
kulturmiljö och friluftsliv. Andra viktiga intressen som berör Orust kommun är maritima näringar
och landskapsbild. All denna påverkan ska vägas mot en minskad klimatpåverkan.
Tillstånd för anslutningskabel från vindparken till anslutningspunkt på land kommer att sökas i ett
senare skede när kalbelsträckning och anslutningspunkt mot överliggande nät har fastställts.
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Det finns ytterligare ett avgränsningssamråd för en flytande havbaserad vindkraftpark i anslutning till
vindkraftparken Marelds lokalisering. Parkerna överlappar varandra delvis. Denna vindkraftpark
heter Poseidon och är indelad i två områden med totalt maximalt 94 stycken vindkraftverk. och
beräknas kunna producera 5,5 TWh
Den sammanlagda effekten av de inkomna ansökningarna för havsbaserad vindkraft är stor. I en
situation med allt fler vindkraftsverk till havs måste den sammanlagda påverkan beaktas och utredas.
Hur många vindkraftsverk tål havsmiljön måste utredas vidare i först statlig utredningen Havsplaner
för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet samt i MKB prövningarna. Även påverkan på
Danmarks ambition om en angränsande marint skyddat område behöver beaktas och utredas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25
Samrådshandling daterad 2021-05-21
Beslutet skickas till
Hexicon AB
Miljö- och byggnadsnämnden
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KS/2021:513

Information om platsutveckling inom Västra Götaland
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Miljöchef informerar om hållbar platsutveckling inom Västra Götaland, med utgångspunkt i ett
möte som Västra Götalandsregionens kulturnämnd höll i den 11 maj. Med platsutveckling menas att
offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv samverkar för att stärka mindre orters attraktivitet och
service. Olika slags metoder används inom platsutveckling. Ett exempel är så kallade ”kultursystem”,
där lokala kulturaktörer i samverkan med andra aktörer driver den lokala utvecklingen. Kultur och
kulturaktörer identifieras ha stor inverkan på platsers utveckling och attraktivitet.
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KS/2020:1204

Godkännande av projektplan för Översiktsplan 2040 samt val av ledamöter och ersättare till
styrgruppen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna bifogad (2021-04-28) projektplan för översiktsplan 2040.
2. Verkställa KF beslut 2020-12-10 § 123 genom att utse ledamöter och ersättare från
kommunstyrelsens arbetsutskott samt gruppledare för Kristdemokraterna och
Sverigedemokraterna till den politiska styrgruppen för översiktsplanen.
3. Beslutsordningen i styrgruppen följer kommunstyrelsens reglemente för KSAU.
Reservationer
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) reserverar sig skriftligen till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Gällande översiktsplan antogs 2009-11-12 § 115 av kommunfullmäktige.
Den gällande översiktsplanen bygger på 15-20 år gamla analyser, utgångspunkter och mål som inte
speglar de kommande 20 årens utmaningar och möjligheter för kommunen. Detta faktum i
kombination med att planens utbyggnadsområden är under genomförande eller under planläggning
innebar att kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 § 75 att Översiktsplanen 2009 till väsentliga
delar är inaktuell och att uppdra till kommunstyrelsen att påbörja en process mot Översiktsplan
2040.
Kommunfullmäktige tog beslut 2020-12-10 § 123 om att påbörja arbetet med en ny översiktsplan
samt anslog medel till framtagandet av översiktsplanen.
Arbete har inletts med framtagandet av en mer detaljerad projektplan (daterad 2021-04-28) som ska
godkännas av kommunstyrelsen innan själva arbetet med översiktsplanen börjar. Projektplanen har
tagits fram genom två (2021-02-16 och 2021-03-23) digitala workshops med de förtroendevalda i
kommunstyrelsen inklusive ersättare samt de ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
som inte ingår i kommunstyrelsen, tillsammans med översiktsplanens arbetsgrupp och
representanter från det upphandlade företaget Sweco. Projektplanen visar omfattning, inriktning,
förutsättningar och avgränsningar av arbete. Projektplanen visar även upp den planerade tidplanen
för arbete samt projektorganisation. Ambitionen är att kommunfullmäktige ska kunna anta den nya
översiktsplanen under tredje kvartalet 2023.
Den politiska styrgruppen består av ledamöter och ersättare från kommunstyrelsen arbetsutskott
samt gruppledare från de partier som inte finns representerade i utskottet. Politiska styrgruppen har
det övergripande ansvaret för hela projektet.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 134 att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare
utredning om den politiska styrgruppens uppbyggnad och tydligare skrivning om detta i
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beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-04
Projektplan daterad 2021-04-28
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), med instämmande av Anders Arnell (M), yrkar på att
arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna bifogad (2021-04-28) projektplan för översiktsplan 2040.
2. Verkställa KF beslut 2020-12-10 § 123 genom att utse ledamöter och ersättare från
kommunstyrelsens arbetsutskott samt gruppledare för Kristdemokraterna och
Sverigedemokraterna till den politiska styrgruppen för översiktsplanen.
3. Beslutsordningen i styrgruppen följer kommunstyrelsens reglemente för KSAU.
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) föreslår att punkt 3 ändras till att fastslå att samtliga i
styrgruppen, oavsett ledamot eller ersättare, ska kunna lägga fram förslag och delta i beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsens arbetsutskott kan bifalla punkt 1 samt 2 i Britt-Marie
Andrén Karlsson (S) förslag och finner att så är fallet.
Ordförande ställer därefter Britt-Marie Andrén Karlsson (S) förslag gällande punkt 3 mot Lars
Larssons (C) och Kia Nordqvists (MP) förslag och konstaterar att arbetsutskottet bifallit Britt-Marie
Andrén Karlssons (S) förslag.
Beslutet skickas till
Kommundirektör
Utvecklingschef
Projektsamordnare
Planarkitekt
Planchef
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RESERVATION – KS/ 2020:1204
Godkännande av projektplan för Översiktsplan 2040 samt val av ledamöter och ersättare till
styrgruppen.
Vi yrkar på att den skrivning som finns i punkt tre i beslutsunderlaget stryks och ersätts med:
Samtliga som ingår i styrgruppen äger beslutsrätt.
Detta för att ett ÖP arbete bör vara demokratiskt starkt förankrat för att kunna hålla över tid och
mandatperioder och att det är viktigt att alla partier därför deltar på lika villkor i arbetet.
Kia Nordqvist (MP) och Lars Larsson (C)
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KS/2020:1525

Antagande av budget 2022 med plan för 2023 och 2024
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta förslag till budget 2022 och flerårsplan för 2023 och 2024 daterad 2021-06-02.
2. Fastställa skattesatsen till 22,61 kr per skattekrona för 2022, vilket innebär en sänkt skattesats
med 25 öre jämfört med 2021.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna.
4. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2022 samt
preliminärt för 2023 och 2024.
5. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt miljö och
byggnadsnämnden.
6. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar, uppdrag och effektiviseringar som
framgår av budgeten och flerårsplanen.
7. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt
kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom ramen
för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.
8. Fastställa investeringsbudget för år 2022 samt preliminära investeringsramar för 2023 och 2024.
9. Fastställa internräntan till 1,00 % för 2022 och preliminärt för 2023 och 2024. För affärsdrivande
verksamhet sätts internräntan utifrån kommunens genomsnittliga ränta de senaste 12
månaderna.
10. Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2022.
11. Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder
under år 2022, med totalt 50 miljoner kronor.
12. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra taxor
och avgifter beslutas separat i fullmäktige senast i november.
13. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026 med utblick mot 2031.
Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) meddelar att de avstår från att delta i beslutet, då 11gruppen ska presentera ett eget budgetförslag på kommunfullmäktiges sammanträde 19 augusti.
Sammanfattning av ärendet
Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkviljan Orust och
Liberalerna för Orust kommun har tagit fram ett budgetförslag för 2022 med plan för 2023 och
2024.
Eftersom den ekonomiska utvecklingen nu ser bättre ut än tidigare kan det generella
effektiviseringskravet på 1 % för år 2022 tas bort för alla sektorer, liksom kommundirektörens
uppdrag att effektivisera kommungemensamma kostnader med 4 miljoner kronor. Detta ger
verksamheterna en möjlighet att återhämta sig efter pandemin och arbeta in de pågående
förändringar som tidigare effektiviseringskrav och krav på budget i balans föranlett.
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De ekonomiska förutsättningarna ger också möjlighet till ett antal större satsningar. Den största
satsningen sker till sektor omsorg med 7,4 miljoner kronor för att fortsätta bygga upp förebyggande
stöd och hjälp samt behandlingsinsatser på hemmaplan. Vidare sker en satsning till sektor ledning
och verksamhetsstöd för bland annat en ny webbplats och till sektor samhällsutveckling för två extra
handläggningstjänster på bygglovsenheten för att korta handläggningstiderna samt finansiering av
åtgärdsvalsstudien för STO-bron.
Budgeten innehåller också en skattesänkning med 25 öre för 2022, vilket innebär att en hel
skattekrona har sänkts under mandatperioden.
Det budgeterade resultatet i förslaget uppgår till ett överskott om 28,6 miljoner kronor (mnkr) för år
2022, vilket utgör 2,9 % av verksamheternas nettokostnader. För de två efterföljande åren förväntas
resultatet uppgå till 2,9 % (+28,2 mnkr) respektive 2,8 % (+28,4 mnkr) av verksamheternas
nettokostnader. Ett av de finansiella målen är att ha en resultatnivå på mellan 2-4 %.
Kommunstyrelsen som nämnd tilldelas driftbudgetramar per sektor. Förutom de politiska
satsningarna justeras sektor lärande och omsorgs budgetramar för volymförändringar inom
barnomsorg, skola och hemtjänst. Alla sektorer kompenseras för pris- och löneökningar,
indexhöjning av lokalhyror, lokalvård och kost samt kapitalkostnadsökningar.
Från år 2022 ingår sektor miljö och bygg i sektor samhällsutveckling. Miljö och byggnadsnämnden
har inte längre något planerings- eller verksamhetsansvar utan det har kommunstyrelsen.
Myndighetsnämnderna miljö och byggnadsnämnden samt sociala myndighetsnämnden tilldelas
därför ingen driftbudgetram.
Utifrån den politiska plattformen för mandatperioden riktas särskilda uppdrag till sektorerna. En
stor del av dessa uppdrag har genomförts. För 2022, sista året i mandatperioden återstår 12 riktade
uppdrag att genomföra för sektorerna. Budgeten innehåller också sex övergripande mål under tre
målområden. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i
budgeten möjliga att uppnå under hela planperioden.
Investeringsbudgeten uppgår till högst 150 miljoner kronor år 2022 och högst 200 miljoner kronor
per år 2023-2024. Bland de större planerade investeringsprojekten kan nämnas ombyggnad av Ellös
avloppsreningsverk, VA-ledning från Mollösund till Ellös (VA-länk väst/bro) samt VA-ledning från
Varekil till Ellös (VA-länk öst-väst), ny förskola i Svanesund, ombyggnad av Ågårdens äldreboende
till psykiatriboende, inköp av räddningsfordon, cykelvägar samt förstärkningsarbete vid ån i Henån.
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden
beräknas öka med högst 260 miljoner kronor till totalt 820 miljoner kronor i slutet av år 2024.
Merparten av nyupplåningen sker under åren 2023 och 2024.
I vår lokalförsörjningsprocess beslutar fullmäktige årligen i samband med budgeten om en
övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som blickar 5-10 år framåt.
Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investeringsbudget och i den operativa lokalplaneringen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
Majoritetens förslag till budget 2022 med plan för 2023 och 2024 daterad 2021-06-02
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan för 2022-2026 med utblick mot 2031 daterad 2021-06-02
Samverkansprotokoll enligt MBL § 11 och 19, Centrala samverkansgruppen 2021-06-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) föreslår att majoritetens förslag till budget 2022 och flerårsplan för
2023 och 2024 (daterad 2021-06-02) antas.
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) yrkar även på tillägg om att det i budgetens avsnitt ”Investeringar”,
punkt 4 ”Övrigt”, läggs till investering enligt följande:
”Lokaler med entré för kundcenter”.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan bifalla Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
förslag och tilläggsyrkande. Ordförande finner förslaget och tilläggsyrkandet antaget.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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KS/2020:840

Finansiering av kommunakademin Väst 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Medfinansiera Kommunakademin Väst under 2022 med 41 750 kronor.
2. Medel tas ur sektor ledning och verksamhetsstöds budgetram.
Sammanfattning av ärendet
Kommunakademin Väst (KAV) är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodal (genom
kommunalförbundet) och Högskolan Väst (HV) som i ömsesidighet genom samverkan och
samproduktion ska bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som
bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort.
Arbetsutskottet inom Fyrbodals kommunalförbund beslutade i oktober att utse en arbetsgrupp
bestående av kommundirektörer och en styrgrupp bestående av direktionsledamöter avseende
långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst. Arbetsgruppen har berett uppdraget tillsammans
med kommundirektörsnätverket och överlämnat ett förslag till den politiska styrgruppen.
Styrgruppen ser ett behov av att få ytterligare tid att bereda ärendet om långsiktig finansiering av
samverkansytan.
Direktionen i förbundet beslutade 2021-03-25 § 22
Att följa den politiska styrgruppens rekommendation om ett temporärt beslut om utdebitering till respektive kommun
för att finansiera kommunsidans del i Kommunakademin Väst för år 2022 för att få ytterligare tid för beredning av
ärendet om långsiktig finansiering av samverkansytan.
Den sammanlagda summan som kommunerna ska finansiera är 750 000 kronor. Fördelning mellan
kommunerna grundar sig på folkmängd och innebär för Orust kommun 41 750 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03
Beslutet skickas till
Kommundirektör
HR-chef
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KS/2021:596

Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2020 samt beviljande av
ansvarsfrihet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Jäv
Anders Arnell (M) samt Lars Larsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2020 och översänt
till medlemskommunerna.
Enligt § 16 i Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund ska årsredovisningen skickas till
respektive medlemskommun, för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Fyrbodals kommunalförbund uppvisar ett positivt resultat för år 2020 om 555 tkr, vilket är en
positiv avvikelse på 385 tkr kronor jämfört med budgeterat resultat 170 tkr.
Revisorerna i kommunalförbundet har i revisionsberättelse (daterad 2021-03-26) tillstyrkt att
respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
Fyrbodals kommunalförbund – Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse daterad 2021-03-26
Protokollsutdrag Fyrbodals förbundsdirektion 2020-03-25 § 18
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
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§ 113

KS/2021:703

Godkännande av årsrapport Fjärrvärme 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna årsrapport för fjärrvärmeverksamheten avseende år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av fjärrvärmeverksamheten regleras i fjärrvärmelagen (2008:263), i förordningen om
redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203) och i Energimarknadsinspektionens föreskrifter
om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (EIFS 2010:1). De uppgifter som redovisas ska vara
framtagna enligt god redovisningssed och ge en rättvisande bild av fjärrvärmeverksamheten.
Uppgifter om drift- och affärsförhållanden och en bestyrkt kopia av årsrapporten och yttrande över
granskningen av årsrapporten ska enligt 41 § fjärrvärmelagen ha inkommit till
Energimarknadsinspektionen senast sju månader efter räkenskapsårets utgång.
Enligt förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203) ska årsrapporten
godkännas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Orust har delegerat godkännande av
redovisning av fjärrvärmeverksamheten till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08
Årsrapport 2020
Beslutet skickas till
Energimarknadsinspektionen
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
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KS/2020:1508

E-förslag om att så frön för vilda pollinerare längs väg 160 Varekilsnäs
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23 anse e-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
I e-förslag daterat 2020-12-05 föreslås det att Orust kommun ska ombesörja sådd av olika
blommande växter vid väg 160 längs Varekilsnäs, delen mot berget strax innan Varekil.
Förslagsställaren beskriver att en sådan åtgärd skulle gynna vilda pollinerare och därmed den
biologiska mångfalden, samt även bidra till ett förskönande av platsen.
E-förslaget har fått 57 röster.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23
E-förslag daterat 2020-12-05
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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KS/2021:3

Kommundirektörens information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören lämnar information till arbetsutskottet om:
• Remiss från näringsdepartementet om förslag till principer för att utse regionalstödskarta för
perioden 2022-2027 (KS/2021:715). Orust kommun avstår från att svara, eftersom remisstiden
är för kort för politisk behandling. Yttrande från Orust kommun har troligen heller ingen större
påverkan på utgången av ärendet.
•

Pågående organisationsförändring, sektor miljö och byggs sammanslagning med sektor
samhällsutveckling.

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 116

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-16

KS/2021:4

Utskottens information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Aktuell information från verksamhetsutskotten samt miljö- och byggnadsnämnden lämnas till
arbetsutskottet.
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KS/2021:688

Information från andra möten och sammanträden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Lars Larsson (C) informerar om att Fyrbodals förbundsdirektion ska sammanträda 17 juni. Många
viktiga frågor behandlas i Fyrbodals förbundsdirektion och Lars Larsson (C) lyfter behovet av att
kommunstyrelsens presidium diskuterar igenom ärendena innan. Anders Arnell (M), Orust
kommuns ledamot i direktionen, ska planera in möten för kommunstyrelsens presidium innan
direktionen sammanträder.
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KS/2021:5

Ordförandens information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar om uppvaktning av årets företagare, årets unga företagare och årets
turistföretag.
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KS/2021:349

Revidering av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda, enligt förslag daterat 202105-10, med ändring av att bilaga 2, punkt 6, ska lyda enligt följande:
6. ”a) Kommunalrådet får inte utan kommunstyrelsens särskilda medgivande med det kommunala
uppdraget förena egen förvärvsverksamhet, inneha anställning eller annat avlönat
uppdrag/bisyssla.
b) Oppositionsråd får inte utan kommunstyrelsens särskilda medgivande med det kommunala
uppdraget förena egen förvärvsverksamhet, inneha anställning eller annat avlönat
uppdrag/bisyssla på mer än 20 %.”
2. Bestämmelserna ska träda ikraft i samband med ny mandatperiod.
Reservationer
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
förslag, det vill säga bifalla arvodesberedningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Gällande bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda antogs av
kommunfullmäktige 2018-10-11.
Arvodesberedningen har under 2021 gjort en översyn av bestämmelserna, och presenterar med
anledning av detta bifogat förslag.
Arvodesberedningen beslutade 2021-05-17 § 14 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Anta Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda enligt förslag daterat 2021-05-10
med ändringar enligt följande:
•

•

Den nya skrivelsen i bilaga 2 (Bestämmelser för kommunalråd och oppositionsråd) punkt 6 ska
utgå. Detta innebär att det ej ska finnas möjlighet till jämkning av månadsarvode vid annat
avlönat uppdrag, bisyssla eller anställning när den totala sysselsättningsgraden överstiger 100 %.
Oppositionsrådet ska inte ha skyldighet att anmäla uppdrag, bisyssla eller anställning
överstigande 20 % till kommunstyrelsen.
Justeringsarvode på 0,4 % skrivs in i bilaga 1 för åskådlighetens skull, ej enbart i den löpande
texten under 9 §.

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

27

2021-06-16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda, daterad 2021-05-10
Kalkyl arvoden och sammanträdesersättningar
Statistik – jämförelser mellan kommuner
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) yrkar på att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Anta Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda, enligt förslag daterat 202105-10, med ändring av att bilaga 2, punkt 6, ska lyda enligt följande:
6. ”a) Kommunalrådet får inte utan kommunstyrelsens särskilda medgivande med det kommunala
uppdraget förena egen förvärvsverksamhet, inneha anställning eller annat avlönat
uppdrag/bisyssla.
b) Oppositionsråd får inte utan kommunstyrelsens särskilda medgivande med det kommunala
uppdraget förena egen förvärvsverksamhet, inneha anställning eller annat avlönat
uppdrag/bisyssla på mer än 20 %.”
2. Bestämmelserna ska träda ikraft i samband med ny mandatperiod.
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) yrkar bifall till arvodesberedningens beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer Britt-Marie Andrén Karlssons (S) förslag mot arvodesberedningens förslag och
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifallit Britt-Marie Andrén Karlssons (S) förslag.
Omröstning begärs
Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Britt-Marie Andrén Karlssons (S) förslag.
Nej-röst för arvodesberedningens förslag.
Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för Britt-Marie Andrén Karlssons (S) förslag och 2 nej-röster för
arvodesberedningens förslag har arbetsutskottet bifallit Britt-Marie Andrén Karlssons (S) förslag.
Hur var och en har röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
HR
Sekreterare
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RESERVATION – KS/ 2021:349
Revidering av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda.
Vi yrkar på att besluta i enlighet med arvodesberedningens förslag.
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP)
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