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Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
KF § 79

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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)

2

Närv

Ja

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst

Ers B-M Andrén-Karlsson § 67-74

X

X
X

X
X

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)

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

Ers T Eriksson

X

X

Ers M Gustafsson

17
18
29
20
21
22

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)

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

23
24
25
26
27
28

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

X

X

29
30
31

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

X
X

X
X

X

X

10
11
12
13
14
15
16

Ers A-M Petersson
Ers J Nielsen

Ers A Berglin
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KF § 79
Nr
32
33
34

Ledamot
Veronica Almroth (L)
Susanne Gustafsson (L)
Victor Simensen (L)
Irma Sjölinder (L)
Jan Gustafsson (L)

Närv

35
36
37

Kia Nordqvist (MP)
Martin Reteike (MP)
Ulla Kedbäck (MP)
Susanne Andersson (MP)
Fanny Nilsson (MP)

X
X

X
X

X

X

38
39

40
41

Theodor Helleberg (KD)
Anders Persson (KD)
Ragnwi Marcelind (KD)
Ove Marcelind (KD)

3

X
X
X

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst

X
X
X

X
X

X
X

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

X
X

X
X

Summa

36

32

Ers U Kedbäck

Ers T Helleberg
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§ 67
KS/2021:40
Uppföljning och helårsprognos april 2021 Orust kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna uppföljning med årsprognos april 2021 för Orust kommun.
Sammanfattning av ärendet
Delårsresultatet till och med april var för kommunen som helhet positivt och uppgick till 15,7
miljoner kronor. Det var 20,6 miljoner kronor bättre än föregående år och 29,9 miljoner kronor
bättre än budgeterat resultat till och med april. Skillnaderna mellan åren beror på den försämrade
skatteunderlagsprognosen som togs fram våren 2020 i inledningen av pandemin. Budgetavvikelsen
för perioden beror på att skatteintäkter och bidrag ligger 10,5 miljoner kronor högre än budgeten för
perioden. Sedan budgeten togs fram i höstas har skatteunderlagsprognosen förbättrats avsevärt.
Regeringens pandemirelaterade åtgärder har gjort att inkomsterna beräknas bli högre än tidigare
bedömning och utvecklingen av sysselsättningen minskade inte i den omfattning som man befarade.
Årets helårsresultat beräknas till ett överskott om 37,5 miljoner kronor. Det är 19 miljoner kronor
högre än budgeterat resultat men 6,1 miljoner kronor sämre än prognosen i februari. Skillnaden
jämfört med februariprognosen förklaras främst av försämrad prognos för sektor miljö och bygg
samt högre kostnader för pensionsavsättning i form av en engångseffekt av beslutet att höja
livslängdsantagandet för män i pensionsberäkningen.
Budgetavvikelsen för året beror på att skatteintäkter och generella statsbidrag ser ut att bli 22
miljoner kronor högre än budgeten. Som nämndes ovan ser den ekonomiska tillväxten ut att
återhämta sig snabbare än i tidigare bedömningar. Sektorerna redovisar sammantaget en negativ
helårsprognos på -3 miljoner kronor.
Nettoinvesteringarna uppgick till 30,8 miljoner kronor till och med sista april. Årets budgeterade
investeringar uppgår till 137 miljoner kronor och helårsprognosen bedöms till 117,6 miljoner
kronor. De största projekten är fortsatt arbete på VA-länk Väst-Broledningen för 14,9 miljoner
kronor och ombyggnationen av Ellös avloppsreningsverk för 8 miljoner kronor. Vidare utgörs de
större projekten av fortsatt ombyggnation på Strandgårdens särskilda boende med 12 miljoner
kronor och en ny energikälla på Ängås skola för 8,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen får som i egenskap av nämnd för sektorerna ledning och verksamhetsstöd,
lärande, omsorg och samhällsutveckling ta ställning till ekonomiskt utfall och helårsprognos samt
måluppföljning och den verksamheten som bedrivits under perioden i sektorernas separata
rapporter. Kommunstyrelsen som egenskap av styrelse med uppsiktplikt över nämnderna får
information om miljö- och byggnadsnämndens beslut om uppföljning med helårsprognos för sektor
miljö och bygg.
Miljö och byggnadsnämnden begär hos kommunstyrelsen att få ett godkännande av
budgetunderskott för 2021 på högst 5 miljoner kronor för att täcka lägre bygglovsintäkter och högre
personalkostnader för extra bygghandläggare och merkostnader till följd av sektorchefsbyte inom
sektor miljö och bygg.
Enligt ekonomistyrningsprinciperna ska åtgärder omgående vidtas om budgetunderskott uppstått
eller befaras uppstå. Om väsentliga avvikelser från tilldelad ram och lagstiftning uppstått eller

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

2021-06-17

bedöms uppstå ska avvikelsen bli föremål för behandling i nämnden, vilken i sin tur ska informera
kommunstyrelsen med redovisning av åtgärder för att minimera underskottet.
Omfattande åtgärder är igång. Fokus för bygglovsenheten ligger på att korta bygglovskön genom att
angripa den från flera håll. Bygglovsenheten ska också förbättra kommunikationen med sökande
samt arbeta med förtroendeskapande insatser mellan politik och förvaltning.
Sektorn gör bedömningen att mycket talar för att de pågående åtgärderna ska minimera den nu
bedömda budgetavvikelsen något. Dock är det orimligt att tro att åtgärder kan minimera hela det
befarade underskottet. Sektorns finansiering vilar tungt på intäktssidan. För att komma till rätta med
intäkterna behöver kostnaderna tillfälligt öka genom att anställa fler handläggare. Att istället minska
kostnaderna och antalet handläggare skulle äventyra det utvecklings- och förändringsarbete som nu
pågår samt de åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bygglovshandläggningen.
Uppföljningen och helårsprognosen efter första tertialet är en tidig bedömning. Arbetet de närmste
månaderna kommer att bli avgörande för hur den ekonomiska situationen utvecklar sig.
Förvaltningens ekonomienhet föreslår kommunstyrelsen att uppdra till miljö och byggnadsnämnden
att noga följa utvecklingen de kommande månaderna och återkomma i samband med nästa
delårsrapport med en redovisning över vidtagna åtgärder och vilken effekt dessa fått och beräknas få
under året. Ekonomienheten delar sektorns bedömning att det i år kommer bli svårt att vidta
tillräckliga åtgärder och klara sitt uppdrag enligt lagstiftningen utan ett godkännande av
budgetunderskott. Kommunens samlade helårsprognos ser bra ut och allt talar för att det kommer
att finnas utrymme för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna ett underskott när
vi har fått mer underlag för beslutet.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 128 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna uppföljning med årsprognos april 2021 för Orust kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18
Uppföljning och helårsprognos april 2021 för Orust kommun daterad 2021-05-18
Uppföljning med årsprognos april 2021 för sektor lärande daterad 2021-05-11
Sammanträdesprotokoll utskottet för lärande 2021-05-10 § 37
Uppföljning med årsprognos april 2021 för sektor omsorg daterad 2021-05-10
Sammanträdesprotokoll utskottet för omsorg 2021-05-11 § 42
Uppföljning med årsprognos april 2021 för sektor ledning och verksamhetsstöd daterad 2021-05-10
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-12 § 89
Uppföljning med årsprognos april 2021 för sektor samhällsutveckling daterad 2021-05-10
Uppföljning med årsprognos april 2021 för affärsdrivande verksamheter daterad 2021-05-10
Sammanträdesprotokoll utskottet för samhällsutveckling 2021-05-12 § 96
Uppföljning med årsprognos april 2021 för sektor miljö och bygg daterad 2021-05-10
Sammanträdesprotokoll miljö och byggnadsnämnden 2021-05-19
Uppföljning och årsprognos april 2021 för politisk verksamhet och revision daterad 2021-05-10
Förslag till beslut under sammanträdet
Catharina Bråkenhielm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt Catharina Bråkenhielms (S) förslag till beslut.
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§ 68
KS/2021:406
Beslut om tillbyggnad av befintlig sjöbod med mera, Tofta 2:31
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avslå ansökan om tillbyggnad av befintlig sjöbod inom kommunens fastighet Tofta 2:31.
2. Inte upplåta utrymme för nybyggnation eller tillbyggnad av sjöbodar som innebär att sjöbodens
totala byggnadsarea överskrider 15 m2, såvida inte en detaljplans tillhörande planbestämmelser
reglerar sjöbodens största tillåtna byggnadsarea.
Sammanfattning av ärendet
Arrendatorn till en befintlig sjöbod och brygga i Stocken har inkommit med en ansökan till Orust
kommun om att få bygga till sin sjöbod cirka 6 m2 i sydostlig riktning. Enligt arrendatorn finns det
ett trädäck för upplag längst med sjöbodens södra långsida. Enligt arrendatorn fanns trädäcket redan
när de tog över arrendet år 1989 och det är ovanför detta trädäck som arrendatorn önskar att få
utöka sin befintliga sjöbod. Den befintliga sjöboden uppgår till en total areal på 23 m2. Den aktuella
ytan som efterfrågas omfattas inte av det befintliga arrendeavtalet. Den aktuella sjöboden med
tillhörande brygga används inte för verksamhet.
Den sökande har varit i kontakt med Miljö- och byggnadsförvaltningen under år 2014 angående
tillbyggnaden av sjöboden. Under konversationen med Miljö- och byggnadsförvaltningen har den
sökande blivit hänvisad till Mark- och exploateringsavdelning för att utreda frågan gällande
upplåtelse av kommunal mark samt redan befintligt arrendeavtals omfattning.
Enligt detaljplan 14-MOR-1373 är det aktuella området planlagt som vattenområde (Vb). I
plankartans tillhörande planbestämmelser anges följande: ”Med Vb betecknat område skall utgöra
vattenområde, som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre broar,
bryggor, sjöbodar eller dylikt.” Detaljplanen reglerar således ingen största eller minsta byggnadsarea
för sjöbodar inom kommunens fastighet Tofta 2:31.
Den sökande har arrende för en sjöbod om 23 m2 med tillhörande brygga för privat bruk.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-05-12 § 101 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Avslå ansökan om tillbyggnad av befintlig sjöbod inom kommunens fastighet Tofta 2:31.
2. Inte upplåta utrymme för nybyggnation eller tillbyggnad av sjöbodar som innebär att sjöbodens
totala byggnadsarea överskrider 15 m2, såvida inte en detaljplans tillhörande planbestämmelser
reglerar sjöbodens största tillåtna byggnadsarea.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 131 föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Avslå ansökan om tillbyggnad av befintlig sjöbod inom kommunens fastighet Tofta 2:31.
2. Inte upplåta utrymme för nybyggnation eller tillbyggnad av sjöbodar som innebär att sjöbodens
totala byggnadsarea överskrider 15 m2, såvida inte en detaljplans tillhörande planbestämmelser
reglerar sjöbodens största tillåtna byggnadsarea.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Översiktskarta
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Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M) och Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt Anders Arnells (M) och Rolf Sörviks (V) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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§ 69
KS/2016:2010
Beslut om försäljning av del av kommunens fastighet Brattorp 1:2
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna försäljningen av del av Brattorp 1:2, enligt ansökan/överenskommelse om
fastighetsreglering, daterad 2021-04-15, för 50 000 kronor/hektar.
2. Inte sälja de övriga delarna av fastigheten Brattorp 1:2.
Sammanfattning av ärendet
Sökande har inkommit till Orust kommun med en ansökan om att få köpa hela eller delar av
kommunens fastighet Brattorp 1:2.
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges att det är viktigt
att kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden. Förvaltningens bedömning är att fastighetens
mittersta skifte inte utgör strategiskt viktig mark för kommunen och kan därför överlåtas mot en
ersättning om fem kronor för varje kvadratmeter som överförs från kommunens fastighet Brattorp
1:2 till köparens fastighet Brattorp 1:5.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08 att återemittera ärendet med motiveringen att
beslutsunderlagen behöver ses över och ärendet beredas i utskottet för samhällsutveckling igen.
Frågan har lyfts om det mittersta skiftet, del av Brattorp 1:2, enbart är tjänlig som betes/jordbruksmark eller om den faktiskt kan utgöra strategiskt viktig mark för kommunen.
Förvaltningen har varit i kontakt med Miljö- och byggnadsförvaltningen för att utreda frågan vidare.
Förvaltningens bedömning är efter vidare utredning att det mittersta skiftet inte utgör strategiskt
viktig mark för kommunen och därför föreslås att det mittersta skiftet ska överlåtas till ägaren av
Brattorp 1:5
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-05-12 § 102 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Godkänna försäljningen av del av Brattorp 1:2, enligt ansökan/överenskommelse om
fastighetsreglering, daterad 2021-04-15, för 50 000 kronor/hektar.
2. Inte sälja de övriga delarna av fastigheten Brattorp 1:2.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 132 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna försäljningen av del av Brattorp 1:2, enligt ansökan/överenskommelse om
fastighetsreglering, daterad 2021-04-15, för 50 000 kronor/hektar.
2. Inte sälja de övriga delarna av fastigheten Brattorp 1:2.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-22
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2020-04-15
Översiktskarta
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt Anders Arnells (M) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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§ 70
KS/2021:411
Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2020 samt beviljande av
ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Väst har upprättat en årsredovisning som har lämnats till
medlemskommunerna.
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska behandla fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-12 § 93 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 137 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23
Årsredovisning Samordningsförbundet Väst 2020
Granskningsrapport daterad 2021-03-09
Revisionsberättelse auktoriserad revisor
Revisionsberättelse lekmannarevisor
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
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§ 71
KS/2021:464
Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2020 samt beviljande av
ansvarsfrihet för direktionen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja direktionen ansvarsfrihet för år 2020.
Jäv
Lars Larsson (C) och Maria Sörkvist (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedling Väst har upprättat en årsredovisning för år 2020 och översänt till sina medlemmar.
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska godkänna samt behandla frågan om ansvarsfrihet
för direktionen avseende verksamhetsåret 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-12 § 94 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning för 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 138 att föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2020.
2. För Orusts kommuns del bevilja direktionen ansvarsfrihet för år 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23
Årsredovisning 2020 Tolkförmedling Väst
Revisionsberättelse
Bilaga till revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Tolkförmedling Väst
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§ 72
KS/2020:549
Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS Kvartal 4 (2020)
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna statistikrapport kvartal 4 2020, daterad 2021-04-06, 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.
Utskottet för omsorg beslutade 2021-05-11 § 45 att föreslå kommunstyrelsen besluta att överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna statistikrapport kvartal 4 2020 (daterad 2021-04-06) för ej verkställda beslut enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 143 att föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistik rapport kvartal 4 2020, daterad 2021-04-06, för ej verkställda beslut enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse m. bilaga daterad 2021-04-06
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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§ 73
KS/2021:586
Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna revidering av riktlinjer för biståndsbedömning enligt tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-06.
Sammanfattning av ärendet
I dagsläget finns beslut om att avlösning upp till 12 timmar/månad för anhörig som vårdar en
demenssjuk är avgiftsfri. Det som uppstått är att personer som på grund av bristande behov inte får
beslut om sammanhängande avlösning, utan istället kan få behovet tillgodosett genom punktinsatser
när den anhörige inte är på plats, behöver betala för antalet besök som utförs. Sektor omsorg önskar
därför att formuleringen i riktlinjerna ändras och att text enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad
2021-04-06 kan läggas till. Detta för att möjliggöra att även punktinsatser under en tidsintervall av 12
timmar, när det gäller avlastning för den anhörige, kan vara avgiftsfri.
Sociala myndighetsnämnden beslutade 2021-04-13 § 15 att föreslå kommunstyrelsen att lämna
följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna revidering av riktlinjer för biståndsbedömning.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 144 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna revidering av riktlinjer för biståndsbedömning enligt tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-06.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06
Förslag till beslut under sammanträdet
Catharina Bråkenhielm (S) och Lars Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt Catharina Bråkenhielms (S) och Lars Larssons (C) förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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§ 74
KS/2020:1339
E-förslag om simhall och bowlinghall i Svanesund
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-14.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag, daterat 2020-10-23, har inkommit om simhall och bowlinghall i Svanesund.
Förslagsställaren önskar en fritidsaktivitet för invånarna, lik Sundahallen i Stenungsund.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-12 § 84 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-14.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 153 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-14.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14
E-förslag daterat 2020-10-23
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren
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KS/2020:1347

Kommunfullmäktiges beslut
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag, daterat 2020-11-01, har inkommit om att bygga en obemannad padelhall för att främja
hälsan och slippa resa till grannkommunen för att spela, vilket också sparar på miljön.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-12 § 85 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 154 att föreslå kommunfullmäktige besluta att
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19
E-förslag daterat 2020-11-01
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren
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§ 76
KS/2020:1349
E-förslag om simhall och bowlinghall i Henån
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag, daterat 2020-10-31, har inkommit om sim- och bowlinghall i Henån för att göra Orust
och Henån mer attraktivt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-12 § 86 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 155 att:
Avslå e-förslag med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19
E-förslag daterat 2020-10-31
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren
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§ 77
KS/2020:1395
E-förslag om bad, havsbad och friskvårdsanläggning
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag, daterat 2020-11-06, har inkommit om bad, havsbad och friskvårdsanläggning för att
göra Orust mer attraktivt året runt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-12 § 87 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 156 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19
E-förslag daterat 2020-11-06
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren
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§ 78
KS/2020:1396
E-förslag om ny sporthall i Ellös med läktare
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag, daterat 2021-04-19, har inkommit om en ny sporthall i Ellös med läktare för att
möjliggöra ett större utbud av olika sporter samt för att kunna arrangera evenemang med sittande
publik.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2021-05-12 § 88 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 157 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19
E-förslag daterad 2020-11-06
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KS/2020:1326

Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen, med hänvisning till att verksamhetens resurser behöver prioriteras till annat
arbete. Om möjligt kan frågan aktualiseras under nästa mandatperiod om situationen inom
verksamheten då tillåter.
Reservationer och särskilda uttalanden
Kia Nordqvist (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kia Nordqvist (MP) föreslår i en motion daterad 2020-11-03:
Att en koldioxidbudget tas fram under 2021
Att den framtagna koldioxidbudgeten får liknande dignitet som den ekonomiska budgeten som
kommunalt styrmedel.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-04-21 § 75 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå motionen, med hänvisning till att verksamhetens resurser behöver prioriteras till annat
arbete. Om möjligt kan frågan aktualiseras under nästa mandatperiod om situationen inom
verksamheten då tillåter.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 158 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen, med hänvisning till att verksamhetens resurser behöver prioriteras till annat arbete.
Om möjligt kan frågan aktualiseras under nästa mandatperiod om situationen inom verksamheten då
tillåter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10
Motion daterad 2020-11-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Anne Kolni (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kia Nordqvist (MP) yrkar på att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Tillstyrka motionen.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till koldioxidbudget för 2022.
Beslutsgång
Ordförande ställer Anne Kolnis (M) förslag mot Kia Nordqvists (MP) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt Anne Kolnis (M) förslag till beslut.
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Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Anne Kolnis (M) förslag.
Nej-röst för Kia Nordqvists (MP) förslag.
Omröstningsresultat
Med 32 ja-röster för Anne Kolnis (M) förslag och 3 nej-röster för Kia Nordqvists (MP) förslag
beslutar kommunfullmäktige bifalla Anne Kolnis (M) förslag till beslut. Hur var och en röstat
framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Miljöchef
Miljöstrateg
Kommunstyrelsen
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RESERVATION - Kommunfullmäktige 2021-06-17
Motion om koldioxidbudget, KS/2020:1326
Vi yrkar på att kommunen ska bifalla motionen: Att en koldioxidbudget tas fram under 2021.
Att den framtagna koldioxidbudgeten får liknande dignitet som den ekonomiska budgeten
som kommunalt styrmedel.
Vi anser att motiveringen till avslag av motionen med hänvisning till att verksamhetens
resurser behöver prioriteras till annat arbete inte står i samklang med kommunens uppsatta
mål. Kommunen faller just nu kraftigt i ranking vad det gället vårt hållbarhets- och
miljöarbete (från plats 100 förra året till plats 177 i år) vilket visar att kommunen just
nu borde satsa på bra och konstruktiva verktyg att nå dessa uppsatta mål. Den vetenskapligt
beprövade metoden att arbeta med en koldioxidbudget ger till exempel träffsäkra svar på hur
mycket Orust kommun får släppa ut.
Miljöpartiet på Orust arbetar hela tiden mot kommunens satta miljömål och skapar utrymme i
budget för att det skall kunna genomföras, till skillnad från nuvarande majoritet som ser
skattesänkningar som viktigare för samhällets framtid och utveckling än att vi skapar ett
hållbart samhälle.
Kia Nordqvist MP
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KS/2021:698

Anders Persson (KD) skriver i interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande:
Alla verksamheter som riskerar att släppa ut mer fett än vad normalt hushållsavloppsvatten
innehåller måste ha en fettavskiljare. De flesta verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel
måste ha fettavskiljare.
Fettavskiljare ska följa standarden SS-EN 1825 och det krävs anmälan för att installera fettavskiljare.
Anmälan ska lämnas till kommunen och det är lokala regler och föreskrifter som gäller.
Fettavskiljaren ska tömmas vid behov för att fungera bra. Om den töms för sällan förlorar den sin
funktion och ledningarna kan täppas igen av fett. Tömning ska ske enligt tillverkarens instruktion
med tillräckligt intervall för att upprätthålla en god funktion, dock minst 1 gång per år.
I Orust kommun har vid flera tillfällen avloppsledningar täppts igen på grund av att fettavskiljare
inte funnits eller inte skötts.
För att installera en fettavskiljare krävs en anmälan till Orust kommun enligt 6 kap 5 § plan- och
byggförordningen (PBF).
Plan- och bygglagen tillåter kommunen att ta ut en avgift enligt beslutad taxa efter anmälan.
Det krävs kontrollplan enligt 10 kap PBL
Det krävs startbesked samt slutbesked.
Där tar informationen slut!
Hur ser kontrollsystemet ut för fettavskiljare? Finns kännedom om restauranger över huvud taget
har fettavskiljare och om tömningen sköts på ett korrekt sätt. Hur ser tillsynen ut? Vem sköter
tillsynen?
Orust kommun är mycket duktiga på att värna om miljön men vad händer med denna fråga?
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande blir därför:
1. Vem ansvarar för kontrollverksamheten att restauranger etc. har en fettavskiljare?
2. Vem ansvarar för tillsynen av befintliga fettavskiljare så att de töms regelbundet?
Anne Kolni, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden svarar:
Ansvar
En fettavskiljare tillhör en fastighets VA-installation, därmed är det fastighetsägarens ansvar att det
finns en fettavskiljare installerad. Fastighetsägaren ansvarar för att den fettavskiljare som är
installerad har korrekt dimensionering och är typgodkänd utifrån den verksamhet som bedrivs i
fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar även för att fettavskiljaren kontrolleras, underhålls och töms
enligt gällande regler samt att anläggningens funktion blir kontrollerad minst en gång per år,
besiktning.
Tillsyn och kontroll
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för ledningsnätet i kommunal verksamhetsområden kopplade till
Ellös, Tuvesvik och Svanesund.
Kommunen/miljöenheten är tillsynsmyndighet för övriga ledningsnät. Närmare bestämt
ledningsnätet som är kopplat till tillsynsobjekt som är klassificerade till c- och u-verk samt privata
nät som är kopplade till de större verken men som inte ingår i kommunalt verksamhetsområde (så
kallade avtalskunder).
Tillsynsmyndigheten har inte tillsynsansvaret direkt på själva fettavskiljaren utan tillsynar
huvudmännen för ledningsnätet.
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Lagstiftning
1. Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) 21 §: ”En fastighetsägare får inte använda en
allmän Va-anläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller
föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat
sätt medför skada eller olägenhet”.
2. Allmänna bestämmelser VA (ABVA) (2016):
31. ”Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja,
bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura frätande eller
giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring,
vidhäftning, gasbildning eller explosion eller som kan skada ledningsnätet eller dess funktion
eller som påverkar slamkvaliteten, eller som negativt kan påverka reningsprocesserna i
avloppsreningsverket.
3. Miljöbalken (MB) 7 §:
Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet
för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga
avloppsanordningar eller andra inrättningar uppföras.
4. Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 5 §:
”Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk
kommunikation samt samhällsservice i övrigt
5. risken för olyckor, översvämning och erosion”, och
6 §: ”Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
5. möjligheterna att hantera avfall
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Kommande åtgärder
Sektor samhällsutveckling har via VA-driften sedan en tid konstaterat att skötseln av vissa företags
fettavskiljare inte efterlevs enligt gällande direktiv. Att tömma en fettavskiljare, är en betydligt
mindre kostnad jämfört med de kostnader som VA får då detta missköts. Frågan blir något
komplicerad och hamnar lite i gråzonen mellan VA och miljö, så i och med detta har miljö och VAenheten kommit fram till att ett nära samarbete är det effektivaste sättet att komma åt de
näringsidkare som missköter sig. Således inleddes ett samarbete en tid tillbaka där miljö- och VAenheten tillsammans ser över reglerna inom kommunen och tar fram åtgärder samt rutiner.
Följande kommer att ses över:
− Kommunens egna regler, bland annat gällande max tillåtna halt fett i spillvatten som leds till
kommunens VA-nät.
− Krav på redovisning från näringsidkare att fettavskiljare sköts och har blivit tömd.
− Möjlighet till gemensamma insatser inom detta område.
− Möten där personal på VA-enheten bidrar med information om var problemet upplevs vara
som störst, och allmänt utbyte av information.
Tidigare insatser är bland annat att en ritning och information on fettavskiljare har publicerats på
kommunens hemsida, (bygga, bo och miljö), och att det hållits återkommande möten mellan VAoch miljöenheten.
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§ 81
KS/2021:659
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Theodor Helleberg (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna Theodor Hellebergs (KD) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
2. Skicka avsägelsen till länsstyrelsen för omräkning.
Sammanfattning av ärendet
Theodor Helleberg (KD) avsäger sig i skrivelse, daterad 2021-05-24, sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Theodor Helleberg
HR-enheten
Troman
Digitaliseringsenheten

Orust kommun

Kommunfullmäktige

§ 82
Anmälan om inkomna skrivelser
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KS/2021:495, KS/2021:708, KS/2021:711

Beslut om efterträdarval – Länsstyrelsen 201-25360-2021
KS/2021:495
Revisionsplan för Orust kommun 2021
KS/2021:708
Beslut från Sverigedemokraternas partistyrelse avseende uteslutning av medlem nr. 117008 och
129493.
KF/2021:711
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