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Datum

2021-06-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra
Plats och tid Årholmen och Teams, 2021-06-16, klockan 08:15
De som deltar via Teams (ej tjänstgörande ersättare) ska vara uppkopplade senast
klockan 08:00.
Ledamöter
Catharina Bråkenhielm (S), ordförande
Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Anders Arnell (M)
Lars Larsson (C)
Kia Nordqvist (MP)
Övriga

Ersättare
Alexander Hutter (S)
Anne Kolni (M)
Mikael Relfsson (FO)
Veronica Almroth (L)
Rolf Sörvik (V)

Henrik Lindh, kommundirektör
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare

Utses att justera
Justeringens plats och tid

1.
2.

Digital justering, måndag 21 juni klockan 14:30

Ärende
Information om kontaktcenter

Diarienummer
KS/2021:217

Yttrande i avgränsningssamråd
gällande vindpark Poseidon

KS/2021:602

3.

*Handlingar skickas ut senare*
Yttrande i avgränsningssamråd
gällande vindpark Mareld

4.

*Handlingar skickas ut senare*
Utseende av säkerhetsskyddschef samt KS/2021:693
signalskyddschef

5.
6.

Information om platsutveckling inom
Västra Götaland
Godkännande av projektplan för
Översiktsplan 2040 samt val av
ledamöter och ersättare till
styrgruppen

KS/2021:642

KS/2021:513
KS/2020:1204

Föredragande
08:20-08:40
Pia Jakobsson Hansson
08:40-09:00
Sophia Vikström
08:40-09:00
Sophia Vikström
09:00-09:05
Sophia Vikström
(svara på frågor, ej
dragning)
09:05-09:25
Ulrika Marklund
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ärende
Antagande av budget 2022 med plan
för 2023 och 2024
Finansiering av kommunakademin
Väst 2022
Godkännande av Fyrbodals
kommunalförbunds årsredovisning
för 2020 samt beviljande av
ansvarsfrihet
Godkännande av årsrapport
Fjärrvärme 2020
E-förslag om att så frön för vilda
pollinerare längs väg 160 Varekilsnäs
Kommundirektörens information
Utskottens information
Information från andra möten och
sammanträden
Ordförandens information
Revidering av Bestämmelser för
ersättningar till kommunalt
förtroendevalda

Diarienummer
KS/2020:1525
KS/2020:840
KS/2021:596

KS/2021:703
KS/2020:1508
KS/2021:3
KS/2021:4
KS/2021:688
KS/2021:5
KS/2021:349

ORUST KOMMUN

Catharina Bråkenhielm (S)
Ordförande

Föredragande

Maja-Liisa Odelius
Sekreterare

Pia Jakobsson Hansson
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen

Omröstningsprotokoll
Par

Ledamot
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

Tjänstgörande
KSAU §
Ja
Nej

Ja

Nej

Avst

KSAU §
Ja
Nej

Avst

KSAU §
Ja Nej Avst

Avst

Ja

Avst

Ja

Nej

Nej

Avst

Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen

Information om kontaktcenter, KS/2021:217
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen
Yttrande i avgränsningssamråd gällande vindpark Poseidon, KS/2021:602
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen
Yttrande i avgränsningssamråd gällande vindpark Mareld, KS/2021:642
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen
Utseende av säkerhetsskyddschef samt signalskyddschef, KS/2021:693
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Till säkerhetsskyddschef utse Sophia Vikström, utvecklingschef.
2. Till signalskyddschef utse Anita Jakobsson, utvecklingsstrateg.
Sammanfattning av ärendet
Vid en kommun ska det, om det inte är uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som
kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen
och säkerhetsskyddsförordningen. Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig
verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten
samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetsskyddschefen ska
vara direkt underställd myndighetens chef. Vid behov kan det utses en biträdande
säkerhetsskyddschef.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-24, § 184, att utse Magnus Edenmyr till
säkerhetsskyddschef. Då Magnus har sagt upp sig och lämnar sin tjänst ska ny
säkerhetskyddschef utses. Enligt den nya säkerhetsskyddslagen som börjar gälla 1 december 2021
ska säkerhetsskyddschefen leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att
verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.
Detta ansvar får inte delegeras. Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för
verksamhetsutövarens verksamhet, om en sådan chef finns, och annars verksamhetsutövarens
ledning. Den som kommer att efterträda tjänsten som säkerhets- och beredskapsstrateg kommer
att föreslås som biträdande säkerhetskyddschef då hen har tillträtt sin tjänst.
Informations- och kommunikationssystem är viktiga och strategiska resurser inom i stort sett all
samhällsverksamhet och måste skyddas med olika medel och metoder, där kryptografiska
funktioner är ett sätt. Idag finns nationellt godkända kryptosystem för att skydda information
som omfattas av sekretess. För att system som använder kryptografiska funktioner ska kunna ge
ett effektivt skydd krävs att hela processen, allt från generering av kryptonycklar till
slutanvändarnas hantering av systemet, håller en nivå som är anpassad för den information som
systemet avser skydda. Inom för planering av det civila försvaret ställs det krav på att
kommunerna börjar arbeta med signalskyddsfrågor, varför det bör tillsättas en
signalskyddsorganisation under ledning av en signalskyddschef och en biträdande
signalskyddschef. När en säkerhets- och beredskapsstrateg tjänsten är tillsätt är det lämplig att
hen utses till signalskyddschef.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07
Beslutet skickas till
Utvecklingschef
Utvecklingsstrateg
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen
Information om platsutveckling inom Västra Götaland, KS/2021:513
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen
Godkännande av projektplan för Översiktsplan 2040 samt val av ledamöter och ersättare
till styrgruppen, KS/2020:1204
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 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.
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 miljöoch 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
beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-04
Projektplan daterad 2021-04-28
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Utvecklingschef
Projektsamordnare
Planarkitekt
Planchef
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen
Antagande av budget 2022 med plan för 2023 och 2024, KS/2020:1525
Förslag till beslut
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.
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.
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.
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen

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 24 %.
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01Majoritetens 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
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen
Finansiering av kommunakademin Väst 2022, KS/2020:840
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Medfinansiera Kommunakademin Väst under 2022 med 41 750 kr.
2. Medel tas ur sektor Ledning och verksamhetsstöds prognostiserade överskott.
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 kr. Fördelning mellan
kommunerna grundar sig på folkmängd och innebär för Orust kommun 41 750 kr.
Bedömning
För att långsiktigt kunna komma fram till en inriktning och finansiering av Kommunakademin
Väst behövs en kommunal medfinansiering under 2022. Medel kan tas ur det prognostiserade
överskottet inom sektor Ledning och verksamhetsstöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03
Beslutet skickas till
Kommundirektör
HR-chef
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen
Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2020 samt beviljande
av ansvarsfrihet, KS/2021:596
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
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.
Utredning
Bedömning
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.
Den finns inte fog för att Orust kommun ska göra en annan bedömning.
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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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen
Godkännande av årsrapport Fjärrvärme 2020, KS/2021:703
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 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
Ekonomi
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen
E-förslag om att så frön för vilda pollinerare längs väg 160 Varekilsnäs, KS/2020:1508
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 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.
Utredning
Väg 160 är en länsväg, som förvaltas av den statliga myndigheten Trafikverket. Trafikverket
ansvarar även för skötseln av vägkanterna. De vägkanter som Trafikverket förvaltar motsvarar
sammantaget en yta lika stor som Öland. Det har visat sig att vägkanter, bangårdar och banvallar
har blivit viktiga livsmiljöer för de växter som ej längre trivs i odlingslandskapet, i och med
moderniseringen av jordbruket. Trafikverket arbetar aktivt för att skydda artrika vägkanter och
gör även insatser för bin och andra insekter ska trivas där. I Trafikverkets Riktlinje för landskap
(TDOK 2015:0323) finns det fastställt att:
”Befintliga artrika infrastrukturmiljöer ska skötas och utvecklas, samtidigt som nya artrika
infrastrukturmiljöer ska skapas för att stärka den gröna infrastrukturen i landskapet och för att
undvika biotopförluster.” (6.3.3.)
”Vid ny- och ombyggnad av infrastruktur ska sidoytan utformas utifrån rådande geologiska och
ekologiska förutsättningar. Artrika väg- och järnvägsmiljöer ska utvecklas och skapas utifrån
rådande ekologiska förutsättningar och bidra till grön infrastruktur.” (6.3.3.12)
Hur Trafikverket går tillväga för att utveckla artrik vägkant varierar alltså eftersom att
förutsättningarna ser olika ut. I vissa fall planteras eller sås växter in med en gång, eller så sköts
underlaget på ett sådant sätt att vissa växter och insekter ska ”lockas” dit. Att en ny vägkant ser
bortglömd behöver inte betyda att så är fallet, utan planen kan vara att på lite längre sikt uppnå en
naturlig etablering av vissa arter.
Eftersom Orust kommun ej ansvarar för planering och skötsel av vägen eller vägkanten kommer
ingen åtgärd att vidtas från kommunens sida. Ett kriterium för att e-förslag ska publiceras är att
det faller inom kommunens ansvarsområde. I detta fall borde förslagsställaren hänvisats direkt till
Trafikverket, men dessvärre gjordes det en felaktig bedömning i granskningen av förslaget.
Förslagsställaren kan med fördel kontakta Trafikverket för att få information om hur den aktuella
vägkanten ska utvecklas och skötas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07
E-förslag daterat 2020-12-05
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen
Kommundirektörens information, KS/2021:3
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen
Utskottens information, KS/2021:4
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen
Information från andra möten och sammanträden, KS/2021:688
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen
Ordförandens information, KS/2021:5
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen
Revidering av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda,
KS/2021:349
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta förslag till Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda.
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.
Utredning
Arvodesberedningen har i sin översyn av bestämmelserna samlat in synpunkter från partierna,
och arbetat igenom dessa under sammanträdena. Beredningen har i sitt arbete tagit del av
statistikunderlag från andra kommuner och även fått information om vilka ekonomiska
konsekvenser förslaget får.
Nuläge
Nettokostnaderna för politisk verksamhet i Orust kommun ligger i nivå med kommunerna i
Fyrbodal; 958 kr/invånare 2019, att jämföra med snittet för Fyrbodal som ligger på 975
kr/invånare. Ersättningar till kommunalråd och oppositionsråd liksom sammanträdesersättningar
till ledamöter i KF, nämnder och utskott ligger till exempel i nivå med våra grannkommuners.
Bedömning
Argumenten för att göra förändringar i bestämmelserna är flera.
Arvodesberedningen bedömer att det bör göras mer attraktivt att delta i den demokratiska
processen och att därför ersättningar till ledamöter i kommunfullmäktige, nämnder och utskott
bör ökas. Likaså gör man bedömningen att kraven på arbetsinsats för att ha ledande positioner i
Miljö- och byggnadsnämnd, Social myndighetsnämnd samt kommunfullmäktige är högre än vad
man tidigare bedömt, och detta föranleder därför en ökning av ersättningen.
Ersättningen till gruppledare sänks, samtidigt som fler gruppledare – alla utom kommunalråd och
oppositionsråd, får ersättning.
Orust kommun kommer, om förändringarna genomförs, att ligga relativt högt i nivå jämfört med
de grannkommuner vi gjort jämförelser med (vi känner i nuläget inte till att det ska ske några
motsvarande förändringar i de andra kommunerna). Inom fyrbodalskommunerna hamnar vi
ungefär på Sotenäs nivå, plats 6. Idag ligger vi i mittenskiktet.
Det ska sägas att det är mycket svårt att göra jämförelser av ordförandeskapets arbetsinsats för
nämnder, utskott och kommunfullmäktige mellan de olika kommunerna eftersom organisationen
varierar, och därmed också ansvarsområdena.
En kalkylering av vad förslaget får för ekonomiska konsekvenser totalt sett visar på ökade
kostnader med 1,2 mnkr. Dessa fördelar sig med 0,5 mnkr i fasta arvoden och 0,7 mnkr i
sammanträdesarvoden.
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Datum

2021-06-07
Kommunstyrelsen

Andra förändringar som föreslås är:
Det klargörs vilken teknisk utrustning politikerna har rätt till i sitt utövande
Ett tydliggörande av att kommunalråd och oppositionsråd har rätt till friskvårdsförmån och
företagshälsovård på samma premisser som en anställd i kommunen. Likaså har de rätt till
föräldraledighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Kalkyl arvoden och sammanträdesersättningar
Statistik – jämförelser mellan kommuner
Beslutet skickas till
HR
Sekreterare
Administrativ chef
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