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Datum

2021-05-11

Kommunfullmäktige

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra
Det öppna sammanträdet börjar klockan 18:00
Sammanträdet är öppet för allmänheten men med
hänsyn till rådande pandemi önskar vi helst att du
istället följer sammanträdet via vår webb-TV.
Webb-TV från fullmäktige hittar du på www.orust.se.
Plats och tid

Kommunhuset, sammanträdesrum Årholmen, Henån, 2021-05-20,
klockan 18:00

Övriga

Henrik Lindh, kommundirektör
Elisabeth Martinsson, sekreterare

Utses att justera
Justeringens plats och tid

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fredag den 28 maj 2021, klockan 09:00. Plats meddelas senare.

Ärende
Beslut om markanvisning Åvägen,
Henån 1:306
Beslut om avgiftsbeläggning av
utställningar och andra kommersiella
arrangemang i konsthallen
Beslut om fortsatt planarbete med
ändring av detaljplan för Kungsviken
1:25
Beslut om otillåten byggnation av
landgång, bryggdäck med mera inom
Hällevik 2:208
Revidering av regler för Orust
kulturpris
Beslut om förvärv av fastigheten
Huseby 3:34
Beslut om förvärv av fastigheten
Glimsås 1:220
Revidering och förändring av regler
för barnomsorg
Förslag till reviderade regler för
barnomsorg på obekväm arbetstid
(Nattis)
Motion om omedelbart stöd till miljöoch byggnadsnämnden

Diarienummer
KS/2020:1538
KS/2021:138
KS/2015:1817
KS/2020:1550
KS/2021:139
KS/2021:80

KS/2020:1320
KS/2020:1309
KS/2021:155

Föredragande
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11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Ärende
Motion om att stoppa användningen
av fönsterkuvert inom
kommunförvaltningen
E-förslag om att ta till vara på de
lokala förutsättningarna som finns på
Orust vid tillagning av elevers
skollunch
E-förslag om att uppmärksamma
rådigt ingripande i samband med
brand vid bränsledepå
E-förslag om vindskydd längs
vandringsleden Orust Tvärs (och
andra natursköna platser)
Underrättelse om valbarhetshinder Håkan Johansson (SD)
Allmänhetens frågor om
Årsredovisningen 2020 - redovisning
av frågor och svar
Anmälan om inkomna skrivelser

Diarienummer
KS/2021:278
KS/2020:1364

KS/2020:1275
KS/2020:1498
KS/2021:495
KS/2021:571
KS/2021:454

ORUST KOMMUN

Hans Pernervik
Ordförande

Elisabeth Martinsson
Sekreterare

Föredragande
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Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
KF §

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)

10
11
12
13
14
15
16

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)

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)

23
24
25
26
27
28

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

29
30
31

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

Närv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst
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KF §
Nr
32
33
34

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

35
36
37

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

38
39

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

40
41

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

Summa

Närv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst

Datum

2021-05-11
Kommunfullmäktige

Beslut om markanvisning Åvägen, Henån 1:306, KS/2020:1538
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2021-03-19.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har sedan en tid fört en dialog med Stiftelsen Orustbostäder om att uppföra ett
flerbostadshus i centrala Henån. Stiftelsen har med detta som bakgrund inkommit med en
förfrågan om direktanvisning för att bygga ett flerbostadshus i Henån. Stiftelsen Orustbostäder
har som mål att aktivt jobba för att marknadsföra hyresrätter på Orust samt att uppföra nya
hyresrätter i kommunen.
Efter återremiss från kommunfullmäktige och tillägg från kommunstyrelsen har förvaltningen
tagit fram ett nytt markanvisningsavtal.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-04-12 § 86 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2021-03-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11
Markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2021-03-19
Kartbilaga
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsenheten
Stiftelsen Orustbostäder
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Beslut om avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella arrangemang i
konsthallen, KS/2021:138
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommersiella arrangemang ska avgiftsbeläggas enligt taxa i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 8.
2. Anta följande ändringar i tidigare beslutad taxa (KF 2019-02-14 § 8) om Hyra av idrottsoch samlingslokaler:
- Definitionen av kommersiella arrangemang; Evenemang där det finns en koppling till
produkter, företag eller ett tydligt kommersiellt vinstsyfte
- Vid försäljning av konst ska kommunen erhålla 10 % av försäljningsvärdet.
Reservationer
Kia Nordqvist (MP) och Lars Larsson (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
eget förslag om avslag.
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att ge i förvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag på avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella arrangemang i
konsthallen.
Information i frågan lämnades vid utskottet för samhällsutveckling 2021-02-08 § 35.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-03-18 § 47 att återremittera ärendet till
förvaltningen med motivering att:
- Definitionen av kommersiellt samt vart gränsen går för kommersiellt, ska förtydligas i
beslutsunderlaget.
- Vid försäljning av konst ska kommunen erhålla 10 % av vinsten, ska förtydligas i
beslutsunderlaget.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-04-12 § 88 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommersiella arrangemang ska avgiftsbeläggas enligt taxa i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 8.
2. Anta följande ändringar i tidigare beslutad taxa av (KF 2019-02-14 § 8) om Hyra av
idrotts- och samlingslokaler:
-Definition av kommersiella arrangemang: Evenemang där det eventuellt finns en
koppling till produkter, företag eller tydligt kommersiellt vinstsyfte
- Vid försäljning av konst ska kommunen erhålla 10 % av vinsten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11
Hyra av idrotts- och samlingslokaler – avgifter daterad 2021-03-25
Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Sörvik (V), med instämmande av Anders Arnell (M) och Britt-Marie Andrén Karlsson (S),
yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag med förtydligande om att kommunen ska
erhålla 10 % av försäljningsvärdet, inte vinsten, vid försäljning av konst.
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Kia Nordqvist (MP) och Lars Larsson (C) yrkar avslag till utskottet för samhällsutvecklings
förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer utskottet för samhällsutvecklings förslag mot Kia Nordqvists (MP) och Lars
Larssons (C) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifallit utskottet för
samhällsutvecklings förslag med Rolf Sörviks (V) förtydligande.
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
Orust kommuns författningssamling
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Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25,
KS/2015:1817
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Fortsätta planarbetet med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25 med justeringar som
korrelerar med ny kulturmiljöplan, samrådshandlingen och kommunens viljeinriktning.
Reservationer
Lars Larsson, Maria Sörkvist (C) Kia Nordqvist (MP) och Rolf Sörvik (V) reserverar sig
skriftligen mot beslutet till förmån för Lars Larssons (C) förslag.
Mikael Relfsson (FO), Martin Oscarsson och Kaj Kvorning (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Lars Larssons (C) förslag.
Sammanfattning av ärendet
Den 2 december 2020 fick utskottet för samhällsutveckling information om det arbete som pågår
med att ändra detaljplanen för fastigheten Kungsviken 1:25
På sammanträdet presenterades syftet med planändringen och vad ändringen innebär i
förhållande till det som finns reglerat i gällande detaljplan. Bland annat presenterades följande:
• I gällande detaljplan finns byggrätter för hamnmagasin och ändringen medger boende
istället
• Ändringen är förenlig med ÖP 09
• Ytan är redan ianspråktagen
• Förslaget innebär att planen villkoras med att översvämningssäkerhet genomförs,
eventuella markföroreningar åtgärdas och att en allmän tillgänglig passage vid vattnet kan
lösas.
Efter informationen beslutades att ärendet skulle återkomma för beslut på nästkommande
sammanträde den 11 januari 2021.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 20 att bordlägga ärendet i en månad.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-02-08 § 32 och kommunstyrelsen beslutade
2021-02-24 § 51 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Avbryta detaljplaneläggningen av Kungsviken 1:25 med motivet att kommunen anser att den
aktuella platsen i Kungsviken inte ska tas i anspråk för boendeändamål enligt pågående
detaljplaneläggning. Platsen lämpar sig bättre för hamnändamål såsom gällande detaljplan såsom
gällande detaljplan reglerar, som bland annat säkerställer parkeringsplatser och andra väsentliga
hamnfunktioner i betydligt större utsträckning. Under samrådet har det också framkommit en rad
negativa synpunkter från berörda och boende i Kungsviken.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-11 § 27 att återremittera ärendet för ytterligare utredning
av planförslaget.
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Planchef visade utskottet för samhällsutveckling 2021-04-12 förslag på hur disponering av
Kungsviken 1:25 skulle kunna utföras. Utskottet för samhällsutveckling besluta vid aktuellt
sammanträde § 75 att föreslå kommunstyrelsen besluta att överlämna följande förslag till
kommunfullmäktige:
Fortsätta planarbetet med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25 med justeringar som
korrelerar med ny kulturmiljöplan, samrådshandlingen och kommunens viljeinriktningar som
kommit fram i arbetet med ny översiktsplan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Arnell (M), med instämmande av Ulla Buhr (S), Anne Kolni (M) och Susanne Gustafsson
(L), yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag med ändring av att meningen om ny
översiktsplan utgår ur beslutstexten.
Lars Larsson (C), med instämmande av Maria Sörkvist (C) Kia Nordqvist (MP), Rolf Sörvik (V),
Mikael Relfsson (FO) och Martin Oscarsson (SD), yrkar på att det planförslag som finns för ny
detaljplan för del av fastighet Kungsviken 1:25 ska ställas ut för granskning och att planarbetet
ska fortsätta.
Beslutsgång
Ordförande ställer Anders Arnells (M) förslag mot Lars Larssons (C) förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anders Arnells (M) förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Anders Arnells (M) förslag.
Nej-röst för Lars Larssons (C) förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Anders Arnells (M) förslag och 7 nej-röster för Lars Larssons (C) förslag har
lika röstetal uppstått. Ordförande har utslagsrösten, eftersom ordförande har röstat på Anders
Arnells (M) förslag har kommunstyrelsen bifallit förslaget. Hur var och en har röstat framgår av
separat omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Planenheten
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Beslut om otillåten byggnation av landgång, bryggdäck med mera inom Hällevik 2:208,
KS/2020:1550
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Allt som är byggt utan lov ska tas bort.
2. När arrendetiden går ut ska det tas upp för omprövning.
Sammanfattning av ärendet
Arrendatorn till en brygga i Sollid har utan rättighet bland annat uppfört ett bryggdäck inklusive
en landgång på kommunens fastighet Hällevik 2:208, i anslutning till sitt befintliga arrende för
brygga. Arrendatorn ansökte om strandskyddsdispens 2015 hos Miljö- och byggnadsnämnden,
för bland annat muddring, förlängning av bryggan, uppförande av en landgång till udden bredvid
sin befintliga brygga samt uppförande av ett mindre bryggdäck mellan tidigare benämnda
landgång och den befintliga bryggan. Det nya bryggdäcket ska förenkla passagen från den
befintliga bryggan ut till udden samt enligt arrendatorns önskemål kunna inrymma förvaring av
lådor med fiskelinor och dylikt för privat bruk.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-04-12 § 84 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Allt som är byggt utan lov ska tas bort.
2. När arrendetiden går ut ska det tas upp för omprövning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Relfsson (FO) yrkar på att ärendet återremitteras, med motiveringen att ytterligare
information behöver tas fram i ärendet.
Ander Arnell, Anne Kolni (M), Rolf Sörvik (V), Kia Nordqvist (MP), Britt-Marie Andrén
Karlsson (S) och Susanne Gustafsson (L) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen kan bifalla utskottet för samhällsutvecklings
förslag och finner förslaget antaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11
Kartbilaga 1
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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Revidering av regler för Orust kulturpris, KS/2021:139
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anta de föreslagna ändringarna enligt bilaga ”Kulturpris – regler” daterad 2021-03-25, med
redaktionella ändringar enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag 2021-04-12 § 89.
Reservationer
Lars Larssons, Maria Sörkvists (C) samt Kia Nordqvists (MP) reserverar sig skriftligen mot
beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Stadgarna för Orust kulturpris antogs av kommunfullmäktige § 87/1995.
Orust kulturpris utdelas årligen för förtjänstfulla insatser såsom inom litteratur, konst,
kulturminnesvård, hembygdsforskning, musik, dans, teater, slöjd, bildningsverksamhet eller annan
kulturell verksamhet för Orust kommun och dess invånare.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att ge förvaltningen i uppdrag att
lämna förslag på revidering av reglerna för kulturpriset.
Information om förslag till ändringar lämnades vid utskottet för samhällsutveckling 2021-02-08 §
35.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-03-18 § 48 att återremittera ärendet till
förvaltningen med motivering att det i reglerna ska ändras/förtydligas följande:
- Prisutdelning vartannat år med start 2022.
- Enskilda anställda som har en koppling till kulturverksamheten samt kommunala verksamheter
inte kan ansöka om priset.
Förvaltningen har utifrån beslut reviderat reglerna för Orust kulturpris.
I bilagan daterad 2021-03-25 finns förslag till ändringar.
Det framkom vid utskottet för samhällsutvecklings sammanträde 2021-04-12 att vissa
redaktionella förändringar bör göras i reglerna, rörande vem som kan nomineras och i vilken
månad beslut om tilldelning ska ske. Utskottet för samhällsutveckling beslutade vid aktuellt
sammanträde § 89 att föreslå kommunstyrelsen besluta att överlämna följande förslag till
kommunfullmäktige:
Anta de föreslagna ändringarna enligt bilaga ”Kulturpris – regler” daterad 2021-03-25 inklusive
redaktionella ändringar som framkom vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11
Kulturpris – regler, daterad 2021-03-25 och reviderad 2021-04-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Sörvik (V), Anders Arnell (M), Britt-Marie Andrén Karlsson (C) och Mikael Relfsson (FO)
yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Lars Larsson, Maria Sörkvist (C) och Kia Nordqvist (MP) yrkar på att priset skall delas ut varje år,
ej vart annat, och att utlysningen skall marknadsföras brett i alla kommunens verksamheter samt
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på alla plattformar för att öka kunskapen om att priset finns. Övriga aspekter i utskottet för
samhällsutvecklings förslag tillstyrkes.
Beslutsgång
Ordförande stället utskottet för samhällsutvecklings förslag mot Lars Larssons, Maria Sörkvists
(C) samt Kia Nordqvists (MP) förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit utskottet för
samhällsutvecklings förslag.
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
Orust kommuns författningssamling
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Beslut om förvärv av fastigheten Huseby 3:34, KS/2021:80
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna förvärv av Huseby 3:34 med en total köpeskilling om 1 850 000 kronor enligt
köpekontrakt, daterat 2021-03-25.
2. Finansiering sker genom strategiskt markköp inom årets investeringsbudget 2021 (202103-11 §26, KS/2019:1647).
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheten Huseby 3:34 har inkommit med ett erbjudande till Orust kommun om att
få förvärva deras fastighet Huseby 3:34.
Enligt kommunens översiktsplan är området ovanför Huseby 3:34 utpekat som reservområde för
15-20 småhustomter och är beläget inom samhällsområdet för Ellös. Om kommunen förvärvar
Huseby 3:34 säkrar vi tillfartsväg till reservområdet för bostäder. Ett beslut om att förvärva
fastigheten Huseby 3:34 har stöd i kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning
av mark eftersom marken är strategisk. Förvaltningens förslag om ett förvärv med en köpeskilling
om 1 850 000 kronor ryms inom budgeterade medel för strategiska markköp i beslutad
investeringsram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-14 § 71 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Godkänna förvärv av Huseby 3:34 med en total köpeskilling om 1 850 000 kronor enligt
köpekontrakt, daterat 2021-03-25.
2. Finansiering sker genom strategiskt markköp inom årets investeringsbudget 2021 (202103-11 §26, KS/2019:1647).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11
Köpekontrakt daterat 2021-03-25
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
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Beslut om förvärv av fastigheten Glimsås 1:220,
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Revidering och förändring av regler för barnomsorg, KS/2020:1320
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg.
2. Reglerna gäller från och med 2021-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommuns regler för barnomsorg reviderades senast 2015-06-11, därefter har det uppstått
behov av mindre justeringar och förtydliganden.
Följande ändringar har gjorts, antingen av redaktionell karaktär eller utifrån gällande lagstiftning:
• Under rubriken ”Rätt till barnomsorgsplats” har text lagts till kring lagstiftning
utifrån Barnkonventionen och barnperspektivet.
• Under rubriken ”Barnets vistelsetid” har text lagts till kring lagstiftning utifrån
Barnkonventionen och barnperspektivet.
• Ny rubrik: ”Sommarförskola” med text kring hur barnomsorg anordnas och söks
under perioden avseende de fyra veckorna i juli månad.
Utskottet för lärande beslutade 2021-04-07 § 29 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg.
2. Reglerna gäller från och med 2021-07-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
Förslag till reviderade regler för barnomsorg daterade 2021-03-26
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
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Datum

2021-05-11
Kommunfullmäktige

Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis),
KS/2020:1309
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid.
2. Reglerna gäller från och med 2021-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommuns regler för barnomsorg på obekväm arbetstid reviderades senast 2017-09-27,
därefter hat det uppstått behov av mindre justeringar och förtydliganden.
Följande ändringar har gjorts, utifrån redaktionell karaktär eller gällande lagstiftning:
• Förtydligande text och om bakgrund och syftet med reglerna.
• Under rubriken ”Rätt till barnomsorgsplats” har text lagts till kring lagstiftning utifrån
Barnkonventionen och barnperspektivet, att rätten till barnomsorgsplats gäller för barn i
förskoleålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
• Nattomsorg erbjuds från två års ålder, men en individuell prövning kan göras vid behov.
• Förtydligande text om att rätten till barnomsorgsplats inte omfattar om vårdnadshavare
har visstidsanställning under 6 månader.
• Reglerna har kompletterats med rubrikerna ”Barns vistelsetid”, ”Inskolning” och
”Sommarförskola” samt med text som beskriver reglerna kring dessa.
Utskottet för lärande beslutade 2021-04-07 § 30 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid.
2. Reglerna gäller från och med 2021-07-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid daterade 2021-03-26
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
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Datum

2021-05-11
Kommunfullmäktige

Motion om omedelbart stöd till miljö- och byggnadsnämnden, KS/2021:155
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10.
Sammanfattning av ärendet
I motion daterad 2021-03-01 föreslår Anders Persson (KD) kommunfullmäktige besluta:
”Att omgående avsätta medel till en snabbare digitaliseringsprocess som möjliggör digitala
bygglov och en digital bygglovsprocess.
Att avsätta medel till MBN till inköp av extra tjänster, så att de kan bearbeta av högen av
bygglovsansökningar och förhandsbesked”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-14 § 72 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11
Motion daterad 2021-03-01
Beslutet skickas till
Motionären
Kommundirektör
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Datum

2021-05-11
Kommunfullmäktige

Motion om att stoppa användningen av fönsterkuvert inom kommunförvaltningen,
KS/2021:278
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anse motionen vara besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16.
Reservationer
Kaj Kvorning och Martin Oscarsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
I motion inkommen 2021-02-22 föreslår Maritha Dyfverman (SD) att:
”Orust kommun bör snarast sluta använda fönsterkuvert och istället börja med etikettadressering
och därigenom säkerställa att möjligheten att kuvert kan källsorteras.”
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11
Motion inkommen 2021-04-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Anne Kolni (M) och Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Anse motionen vara besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16.
Kaj Kvorning och Martin Oscarsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit Anne Kolni
(M) och Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) förslag.
Beslutet skickas till
Motionären
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Datum

2021-05-11
Kommunfullmäktige

E-förslag om att ta till vara på de lokala förutsättningarna som finns på Orust vid
tillagning av elevers skollunch, KS/2020:1364
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå E-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår i E-förslag daterad 2020-11-05 kommunfullmäktige besluta att ta till
vara på de lokala förutsättningarna som finns på Orust vid tillagning elevernas skollunch.
På kommunens hemsida (under näringsliv/upphandling) finns möjlighet att anmäla intresse om att
leverera livsmedel till kommunen. Efter anmält intresse och om grundläggande villkor uppfylls
kan en direktupphandling göras med leverantören.
Orust kommun har särskilt identifierat ekologiskt nötkött som ett prioriterat område för separat
upphandling. Här finns möjlighet för alla lokala producenter att lämna anbud. I kommande
upphandlingar välkomnar vi fler anbudsgivare.
Förvaltningen föreslår avslag av E-förslaget med hänvisning till direktupphandlingsmöjligheten
som finns på hemsidan.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-04-12 § 90 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå E-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11
E-förslag daterad 2020-11-05
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunsekreteraren
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Datum

2021-05-11
Kommunfullmäktige

E-förslag om att uppmärksamma rådigt ingripande i samband med brand vid
bränsledepå, KS/2020:1275
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Ingen egen utmärkelse angående För rådigt ingripande instiftas.
2. När person/personer som är folkbokförda i Orust kommun får utmärkelsen För rådigt
ingripande av Brandskyddsföreningen ska det uppmärksammas av Orust kommun gärna
då i samband med kommunfullmäktige möte
3. Anse E-förslaget därmed vara besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Sommaren 2020 (20:e juli) uppstod i samband med tankning en häftig explosion och
efterföljande brand ombord på en fritidsbåt i Mollösunds hamn.
Bränsledepån innehöll flera tusentals liter bensin och diesel och risken för en omfattande brand
och ödeläggelse av Mollösunds tätbebyggda centrum var överhängande. Genom ett snabbt och
rådigt ingripande lyckades tre personer släpa iväg den brinnande båten från platsen och ut i
sundet där släckning senare kunde påbörjas.
Det rådiga ingripandet utfördes av Curt Larsson, Morgan Bengtström och Ragnar Johansson.
Två e-förslag har inkommit från samma förslagsställare:
Förslag 1
Att Orust Kommun uppmärksammar de tre personer som rådigt genomförde den akuta insats
som räddade Mollösunds trähusbebyggelse och alla i gästhamnen liggande fritidsbåtar med en
plakett och ett följebrev från Kommunstyrelsen ordförande alternativt Kommunfullmäktiges
ordförande. En pengasumma som står i relation till insatsen värde tilldelas dem också. Storleken
på ersättningen får bedömas av berörd nämnd.
Detta kan med fördel göras på årets sista fullmäktigemöte 2020 och i närvaro av lokalpressen
samt publiceras på kommunens hemsida.
Förslag 2
Att Orust Kommun inrättar ett årligt pris för särskilt förtjänstfulla insatser av kommunens
invånare. Kriterier samt en process för nominering och uppmärksammande tas fram och
offentliggörs. Syftet skall vara att utöka målgrupp och fokus från vad dagens motsvarighet
organiserat av Företagarföreningen har. På detta sätt skulle Orust Kommun vara huvudman och
eventet bli en angelägenhet för alla Orustbor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11
E-förslag daterat 2020-10-21 respektive 2020-10-29
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Datum

2021-05-11
Kommunfullmäktige

E-förslag om vindskydd längs vandringsleden Orust Tvärs (och andra natursköna
platser), KS/2020:1498
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-30 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett E-förslag om att kommunen ska sätta upp vindskydd för att man ska kunna
stanna och rasta när man vandrar men även att kunna övernatta. Förslagsställaren poängterar att
Leden Orust Tvärs är 4 mil lång och det är väldigt få människor som går hela leden på en dag.
Vindskydd på leden skulle höja ledens attraktivitet.
Förslagsställaren nämner fördelar med vindskydd för kommunens invånare och besökare såsom:
• Möjlighet att rasta längs leden och kunna söka skydd undan väder och vind en stund.
• Möjlighet till övernattning för vandrare som inte bär med sig tält.
• Möjlighet för familjer att göra en utflykt till ett naturområde och utgå från ett vindskydd
med eldstad där man till exempel kan grilla lite korv eller äta något annat gott medan man
leker och utforskar omgivningen tillsammans.
Förslagsställaren skriver att så stor del av kommunen där vandringsleder går består av
naturreservat som i de flesta fall tyvärr inte tillåter att man tältar eller campar där, så är det väldigt
svårt att hitta platser att övernatta på om man vill leva lite friluftsliv här på nära håll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11
E-förslag daterat 2020-12-30
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Oscarsson (SD) yrkar på att e-förslaget avslås.
Maria Sörkvist (C), med instämmande av Lars Larsson (C), Kia Nordqvist (MP) och Anders
Arnell (M) föreslår att e-förslaget bifalles i sin helhet.
Susanne Gustafsson (L), med instämmande av Britt-Marie Andrén Karlsson (S), föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-30 anse E-förslaget besvarat.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit Susanne
Gustafssons (L) förslag.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Datum

2021-05-11
Kommunfullmäktige

Underrättelse om valbarhetshinder - Håkan Johansson (SD), KS/2021:495
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Håkan Johansson (SD) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
2. Översända beslutet till länsstyrelsen för omräkning.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen meddelar i mail, daterat 2021-04-13, att Håkan Johansson (SD) inte längre är valbar
för kommunfullmäktige uppdrag i Orust kommun.
Kommunallagen 4 kap 1 § säger att om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också
uppdraget genast.
Efter att ha kontrollerat valbarheten i valdatasystemets valkontroll vill länsstyrelsen
uppmärksamma Orust kommun på att vald ledamot i kommunfullmäktige, Håkan Johansson
(SD), har valbarhetshinder eftersom han inte längre är folkbokförd i valområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Troman
HR-enheten
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Datum

2021-05-11
Kommunfullmäktige

Allmänhetens frågor om Årsredovisningen 2020 - redovisning av frågor och svar,
KS/2021:571
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Lägga frågan till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har ställt följande frågor.
Hur mycket mer statsbidrag fick kommunen i statliga bidrag år 2020? Är det 47-22 = 45 miljoner
extra som man fick i statsbidrag? Skall en kommun gå med vinst? Om kommunen gör en vinst är
det inte dags då att sänka exempelvis avgifter eller sluta skära ner på verksamheten?
Ekonomichefen har svarat:
Totalt fick kommunen tillfälliga extra statsbidrag på 20,8 miljoner kronor för att dämpa
effekterna av lägre intäkter till följd av pandemin. Totalt blev skatteintäkterna 14,2 miljoner
kronor lägre än budgeterat, vilket innebar att vi fick 6,6 miljoner kronor mer än vad som
egentligen behövdes.
Kommunen fick också mer än 16 miljoner kronor i bidrag och ersättning för att täcka
sjuklönekostnader och merkostnad bland annat skyddsutrustning inom vården till följd av
pandemin. Merparten av detta används för att möta motsvarande kostnader, men det finns också
verksamheter där exempelvis sjukfrånvaro inte ersätts av vikarier och då har sjuklönekompensationen inneburit överskott i verksamheten.
Därtill hade vi också andra budgeterade verksamhetskostnader som ett normalt år hade använts,
men som nu på grund av pandemin inte kunnat genomföras och som bidrar till det stora
överskottet.
Enligt kommunallagen måste intäkterna överstiga kostnaden i en kommun, det vill säga att en
kommun ska gå med vinst. Sedan är det upp till kommunen att bestämma hur stor den vinsten
ska vara utifrån begreppet god ekonomisk hushållning.
På kommunens hemsida finns mer information om årsredovisningen och förklaring varför
kommunen måste göra plusresultat.
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2021-05-11
Kommunfullmäktige

Anmälan om inkomna skrivelser, KS/2021:454
Motion om ”ÅV-säcken” – Börje Pettersson (C)
KS/2021:454
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Kommunfullmäktige
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