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Datum

2021-02-03

Kommunfullmäktige

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra
Det öppna sammanträdet börjar klockan 18:00
Ärenden
Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, Henån + länk, 2021-02-11, 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.
11.
12.

Kommunhuset, Henån, måndag 15 februari 2021, klockan 16:00

Ärende
Revisionen informerar 2021
Beslut om servitut för ändamålet
brygga på fastigheten Käringön 1:1, till
förmån för fastigheten Käringön 1:99
Beslut om markanvisning Åvägen,
Henån 1:306
Fastighetsreglering berörande RöraLunden 1:34 och 1:39
Försäljning av mark, Lavön 2:20
Revidering av kommunalt
verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Halsområdet, Svanesund
Antagande av föreskrifter för
avfallshantering, Orust kommun
Antagande av Turismstrategi 20212025
Antagande av HBTQI -policy
Antagande av Riktlinje för måltider
Antagande av kulturplan 2021-2023
Godkännande av reviderat
samarbetsavtal om gemensam
organisation för budget- och
skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla
Edet och Stenungsunds kommuner

Diarienummer
KS/2021:181
KS/2019:272
KS/2020:1538
KS/2019:176
KS/2013:1857
KS/2020:1303
KS/2020:1420
KS/2020:1450
KS/2020:1523
KS/2019:1261,
KS/2019:174,
KS/2008:274
KS/2016:577
KS/2019:1377

Föredragande
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Datum

2021-02-03
Kommunfullmäktige

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ärende
Motion om utredning avseende
inrättande av kommunalt
fastighetsbolag
Motion om ändringar av
kommunfullmäktiges arbetsordning
avseende inlämning av frågor,
motioner och interpellationer
Interpellation om VA-samfällighet
knuten till Myckelby skola
Interpellation om PFAS
Frågor till ordförande i utskottet för
samhällsutveckling om gång- och
cykelväg till Lövås
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden
Fyllnadsval av ersättare i
kommunstyrelsen 2019-2022
Fyllnadsval av ersättare i
kommunstyrelsen 2019-2022
Fyllnadsval av ledamot i
kommunstyrelsen 2019-2022
Avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige - Eva Fallqvist
(V)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige - Ulf Sjölinder (L)

Diarienummer
KS/2020:950
KS/2020:978

KS/2020:1243
KS/2020:1291
KS/2020:1361
KS/2020:1390
KS/2018:1522
KS/2018:1522
KS/2018:1522
KS/2020:1314
KS/2021:116

ORUST KOMMUN

Hans Pernervik
Ordförande

Elisabeth Martinsson
Sekreterare

Föredragande
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Datum

2021-02-03
Kommunfullmäktige
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)
Håkan Johansson (SD)
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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Datum

2021-02-03
Kommunfullmäktige

KF §
Nr
32
33
34

Ledamot
Veronica Almroth (L)
Ulf Sjölinder (L)
Susanne Gustafsson (L)
Victor Simensen (L)
Irma Sjölinder (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)
Eva Fallqvist (V)

Summa

Närv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst

Datum

2021-02-03
Kommunfullmäktige

Revisionen informerar 2021, KS/2021:181
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Datum

2021-02-03
Kommunfullmäktige

Beslut om servitut för ändamålet brygga på fastigheten Käringön 1:1, till förmån för
fastigheten Käringön 1:99, KS/2019:272
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Att avslå ansökan om bildande av servitut för brygga på Käringön 1:1.
2. Att inte godkänna några nya upplåtelser för bryggor på Käringön innan kommunen tagit
fram riktlinjer för bryggor.
Sammanfattning av ärendet
Sökande har inkommit till Orust kommun med en ansökan om att få bilda servitut på
kommunens fastighet Käringön 1:1, för ändamålet brygga. Enligt den sökande ska servitutet vara
till förmån för fastigheten Käringön 1:99.
I nuläget förtöjer fastighetsägarna sina båtar med hjälp av ett linsystem, vilket dem saknar
rättighet för. För att kunna förenkla förtöjningen av sina båtar önskar fastighetsägarna nu att få
uppföra en brygga på Käringön 1:1.
Det råder stor efterfrågan på mark- och vattenområden för bryggor på Käringön och en stor del
av strandlinjen på kommunens fastighet är ianspråktagen av bryggor.
För att allmänheten ska ha tillgång till stränderna på Käringön bör kommunen vara restriktiv vid
ytterligare upplåtelser av mark- och vattenområden för bryggor. Det totala antalet bryggor på
Käringön borde därför inte tillåtas att öka innan kommun tagit fram riktlinjer för bryggor.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 10 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Att avslå ansökan om bildande av servitut för brygga på Käringön 1:1.
2. Att inte godkänna några nya upplåtelser för bryggor på Käringön innan kommunen tagit
fram riktlinjer för bryggor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
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Datum

2021-02-03
Kommunfullmäktige

Beslut om markanvisning Åvägen, Henån 1:306, KS/2020:1538
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2020-10-19, med tillägget att
slutbesked för byggnad, inom området för markanvisning, ska ha erhållits senast 2026-01-01
annars ska marken återlämnas. Stiftelsen Orustbostäder måste senast i januari 2023 meddela
om de inte klarar av den ålagda tidsgränsen avseende slutbesked för byggnad, 2026-01-01.
2. Godkänna överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering,
daterad 2020-10-19.
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. Stiftelsen önskar ett nytt flerbostadshus inom sin befintliga fastighet. I
Tillägg ska kommunen av stiftelsen köpa en remsa mark för att möjliggöra uppförande av
flerbostadshus enligt kommande detaljplan för Åvägen. Förvaltningen föreslår
markanvisningsavtal samt överenskommelse om fastighetsreglering tecknas med Stiftelsen
Orustbostäder.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 9 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Godkänna markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2020-10-19, med tillägget att
slutbesked för byggnad, inom området för markanvisning, ska ha erhållits senast 2026-01-01
annars utgår vite.
2. Godkänna överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering,
daterad 2020-10-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03
Markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2020-10-19
Överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering, daterad 2020-10-19
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), med instämmande av Mikael Relfsson (FO), föreslår att
utskottet för samhällsutvecklings förslag om vite ska strykas. Istället ska marken återlämnas om
slutbesked för byggnad ej erhållits senast 2026-01-01.
Lars Larsson (C) föreslår att Stiftelsen Orustbostäder senast i januari 2023 måste meddela om de
inte klarar av den ålagda tidsgränsen avseende slutbesked för byggnad, 2026-01-01.
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Datum

2021-02-03
Kommunfullmäktige
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsenheten
Stiftelsen Orustbostäder
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Datum

2021-02-03
Kommunfullmäktige

Fastighetsreglering berörande Röra-Lunden 1:34 och 1:39, KS/2019:176
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2020-12-14.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren av fastigheten Röra-Lunden 1:65 önskar att genom fastighetsreglering överföra ett
markområde till fastigheten från den kommunägda fastigheten Röra-Lunden 1:39. Markområdet
som önskas köpas är beläget sydost om och angränsande till Röra-Lunden 1:65.
Ett markområde om 5000 kvadratmeter till en ersättning av 350 kronor/kvadratmeter bedöms
kunna överföras genom fastighetsreglering. Detta innebär dock ett avsteg från tidigare beslut av
kommunfullmäktige om att industrimark ska säljas på öppna marknaden.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 7 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2020-12-14.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03
Överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2020-12-14
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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Datum

2021-02-03
Kommunfullmäktige

Försäljning av mark, Lavön 2:20, KS/2013:1857
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna att exploatören i kommande köpekontrakt för del av Lavön 2:20 även får förvärva
markområde utlagt som parkering, enligt kartbilaga daterad 2020-11-12, till en ersättning om 224
kr/kvm.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för del av Lavön 2:20 vann laga kraft 2020-01-08. Exploatören har idag ett
genomförandeavtal samt två arrendeavtal, kommunfullmäktige 2019-12-12 § 116. Det ena
arrendeavtalet ger exploatören rätt att anlägga och bibehålla en parkering samt kajanläggning.
Exploatören har nu skickat in en förfrågan om att få förvärva markområdet utlagt som parkering
samt en byggrätt för hamnändamål. Detta då anläggandet av parkeringen och uppförandet av
byggnad är omfattande och kräver stora investeringen. Förvaltningen ser positivt på att marken,
utlagd som parkering, överlåts till exploatören. Dock bör byggrätten för hamn fortsatt vara kvar i
kommunens ägo, då denna bör kunna fungera som en fristående enhet om förutsättningarna på
platsen förändras över tid.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-12-02 § 147 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna att exploatören i kommande köpekontrakt för del av Lavön 2:20 även får förvärva
markområde utlagt som parkering, enligt kartbilaga daterad 2020-11-12, till en ersättning om 224
kr/kvm.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03
Kartbilaga daterad 2020-11-12
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Västsvenska Skaldjur AB
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Datum

2021-02-03
Kommunfullmäktige

Revidering av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Halsområdet,
Svanesund, KS/2020:1303
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten så att fastigheterna Hals 2:47,
2:60, 2:61 samt 2:74 införlivas i verksamhetsområdet enligt kartbilaga 1, daterad 2020-10-28.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att utvidga kommunens verksamhetsområden för
vatten och avlopp 2019-06-13 § 60 (KS/2019:169). I samband med revidering av de kommunala
verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Halsområdet, har miljö- och byggnadsnämnden
noterat att fastigheterna Hals 2.47, 2:60, 2:61 samt 2:74 inte har tagits med i det utökade
verksamhetsområdet. Dessa fastigheter ansluter till verksamhetsområdet på ett sådant sätt att det
bedöms vara naturligt att även de ingår i det kommunala verksamhetsområdet.
Sektor samhällsutveckling har erhållit förslag från miljö- och byggnadsnämnden att 4 stycken
fastigheter inom Halsområdet i Svanesund bör införlivas i det kommunala verksamhetsområdet
för vatten och spillvatten. Förvaltningen ser att det är ett relativt begränsat antal fastigheter som
tillkommer vilket innebär att investeringskostnaden för nya ledningsdragningar bedöms kunna
hanteras inom de ”småinvesteringar” som årligen hanteras i investeringsplanen. Investeringen
bedöms falla ut cirka 3-5 år efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Fastigheternas befintliga enskilda avloppsanläggningar bedöms vara bristfälliga.
På kartbilaga 1, daterad 2020-10-28, är befintligt verksamhetsområde utritat med tunn svart
kantlinje. De nu föreslagna fastigheterna skall införlivas markeras med en rödskrafferad yta.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-12-02 § 144 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten så att fastigheterna Hals 2:47,
2:60, 2:61 samt 2:74 införlivas i verksamhetsområdet enligt kartbilaga 1, daterad 2020-10-28.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03
Kartbilaga 1 – Halsområdet, daterad 2020-10-28
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-04-16 § 86 ( dnr MBN/2019:876)
Beslutet skickas till
Förvaltningsområdeschef samhällsutveckling
Chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och byggnadsnämnden
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Datum

2021-02-03
Kommunfullmäktige

Antagande av föreskrifter för avfallshantering, Orust kommun, KS/2020:1420
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anta föreskrifterna för avfallshantering i Orust kommun, daterade 2020-11-12, med redaktionella
ändringar och tydliga tillägg om vad en kompost är samt att ansökan om kompost medför en
avgift.
Reservationer och särskilda uttalanden
Mikael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Miljöbalkens 15 kapitel 41 § anger att varje kommun skall ha en renhållningsordning som antas av
kommunfullmäktige. Denna består av två olika delar:
• Föreskrifter om avfallshantering i kommunen
• Avfallsplan
Föreskrifterna innehåller bland annat Orust kommuns bestämmelser om hushållsavfall, dispenser
från föreskrifter, sorteringsföreskrifter och abonnemangsindelning.
Förändringar så som ändrade ansvarsområden och kärlhantering beskrivs i nya
avfallsföreskrifterna.
Tillägg för slaminsamlingen har också skett i form av hårdare krav på tunga brunnslock för att
främja entreprenörens arbetsmiljö.
Uppdatering gällande lagar och föreskrifter har gjorts.
Förtydligande kring vilka regler som gäller vid transportvägar för hämtningsfordon.
Tydliggörande gällande uppmärkning av avfallsbehållare och slambehållare. Fördelningen av
kostnader för tjänsten grovavfall som samlas in på våra större öar Härmanö/Gullholmen och
Käringön.
Nya abonnemangsindelningen har uppdaterats och tydliggjorts i föreskriften.
Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret är uppdelat mellan kommunstyrelsen och miljö
– och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen, sektor samhällsutveckling, ansvarar för renhållning
avseende avtal, information, taxor och liknande. Avfallshanteringen i kommunen utföras av den
eller de som kommunen bestämmer, i texten benämnd renhållaren.
Frågor om undantag från dessa föreskrifter och anmälan prövas av miljö- och byggnadsnämnden.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-12-02 § 146 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Anta föreskrifterna för avfallshantering i Orust kommun, daterade 2020-11-12, med redaktionella
ändringar och tydliga tillägg om vad en kompost är samt att ansökan om kompost medför en
avgift.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03
Föreskrifter för avfallshantering, daterade 2020-11-12
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Datum

2021-02-03
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Relfsson (FO) yrkar på att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreskrifterna för avfallshantering i Orust kommun, daterade 2020-11-12, med
ändringar avseende matkompostering enligt eget förslag daterat 2021-01-20.
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Ajournering
På Rolf Sörviks (V) begäran ajourneras sammanträdet klockan 09:00-09:02.

Beslutsgång
Ordförande ställer utskottet för samhällsutvecklings förslag mot Mikael Relfssons (FO)
förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit utskottet för samhällsutvecklings förslag.

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Nej-röst för Mikael Relfssons (FO) förslag.

Omröstningsresultat
Med 12 ja-röster för utskottet för samhällsutvecklings förslag och 2 nej-röster för Mikael
Relfssons (FO) förslag har kommunstyrelsen beslutat att bifalla utskottet för
samhällsutvecklings förslag. Hur var och en har röstat framgår av separat
omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och renhållningsingenjör
Sektor miljö- och bygg
Orust kommuns författningssamling
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Datum

2021-02-03
Kommunfullmäktige

Antagande av Turismstrategi 2021-2025, KS/2020:1450
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att:
Anta Turismstrategi 2021-2025, daterad 2020-11-25, med tillägg om att det under rubrik Mål för
turismen i Orust kommun, s. 7, ska framgå att Orust kommun även samverkar med föreningar
för att erbjuda ett av de bästa besöksmålen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2017-10-10 § 120 kommunchefen i uppdrag att ta fram en strategi för
turismen. Turism och besöksverksamheten har genom åren bedrivits i olika mer eller mindre
samordnade former. Det har inte tidigare tagits fram en kommunal strategi. Attraktiva
destinationer är viktigt med tanke på den potential besöksnäringen har i vår kommun. Att skapa
attraktionskraft innebär även att man samtidigt måste se över den infrastruktur som behövs för
att ta emot besökarna och att planeringen kopplas ihop med önskan om expansion i denna
sektor.
Besöksnäringen har utvecklingspotential och kan bli en av de viktiga framtidssektorerna i vår
kommun. Turismen har betydelse för vår lokala utveckling men ett samlat grepp, gemensamma
planer och långsiktiga utvecklingsstrategier för besöksnäringen har saknats. Detta är inget unikt
för Orust utan delas av många kommuner i landet.
Strategin är tänkt att ta till vara den kompetens och kreativitet som finns i turismfrågor i Orust
kommun och är gjord i en bred utvecklingsprocess.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-09 § 213 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Anta förslag till turiststrategi 2021-2025 daterad 2020-11-25.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03
Bilaga till strategi för hållbar besöksnäring daterad 2020-11-25
Turismstrategi 2021-2025 daterad 2020-11-25
Förslag till beslut på sammanträdet
Kia Nordqvist (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, med tillägg om att det under rubrik
Mål för turismen i Orust kommun, s. 7, ska framgå att Orust kommun även samverkar med
föreningar för att erbjuda ett av de bästa besöksmålen.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsens kan bifalla arbetsutskottets förslag och finner
förslaget antaget.
Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan bifalla Kia Nordqvists (MP) tilläggsyrkande
och finner att så är fallet.
Beslutet skickas till
Utvecklingschef
Kommunutvecklare
Orust kommuns författningssamling
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Antagande av HBTQI -policy, KS/2020:1523
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anta Policy för HBTQI – homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck
och identiteter samt intersexpersoner.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har identifierat ett behov av att ta fram en policy för HBTQI (homosexuella,
bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner).
Den övergripande visionen är att alla människor oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller
sexuell läggning skall synliggöras och bemötas med respekt och professionalitet.
Folkhälsorådet beslutade 2020-11-27 § 191 att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
HBTQI-policy för Orust kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03
Policy – HBTQI
Beslutet skickas till
Sektor lärande
Sektor samhällsutveckling
Sektor omsorg
Folkhälsorådet
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Antagande av Riktlinje för måltider, KS/2019:1261, KS/2019:174, KS/2008:274
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Riktlinjer för måltid, daterad 2020-10-09, med följande ändringar samt tillägg:
- I avsnittet rörande omsorg, i delarna som avser särskilda boenden, ska benämningen
”boende” användas istället för ”matgäst” eller ”brukare”.
-

Under rubrik ”Säker”, ska det stå ”läkarintyg” istället för ”kostintyg”.

-

I avsnittet rörande skola, under rubrik ”Näringsriktig”, punkt 1, ska texten lyda enligt
följande:
”Skapa förståelse hos eleverna och föräldrarna om att skolmatsedeln är utformad efter
rekommendationer från Livsmedelsverket.”

-

Under rubrik ”Inledning”, punkt 5, ska texten lyda enligt följande:
”Maten tillagas i ändamålsenliga kök med råvaror av god kvalité och ska till övervägande del vara
ekologiska och, eller, närproducerade.”

-

I avsnitten rörande förskola samt skola, under rubrik ”God”, punkt 1, ska texten lyda enligt
följande:
”Servera maträtter som är välkända samt introducera nya maträtter anpassade för målgruppen.”

-

texten rörande vegetarisk måltid ska utgå ur avsnittet om skolan, rubrik ”Miljösmart”, s. 16
punkt 5. Texten ska istället lyda enligt följande:
”Skolan ger kunskap om hållbarhet kring måltiden.”

2. Upphäva tidigare beslut KF 2010-11-11 § 111.
Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Larsson, Maria Sörkvist (C), Kia Nordqvist (MP), Rolf Sörvik (V), Kaj Kvorning och
Maritha Dyfverman (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Lars Larsson (C)
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Lars Larsson (C) föreslog i motion daterad 2019-02-05 kommunfullmäktige besluta om att ta
fram en måltidspolicy för Orust kommun. Förvaltningen bedömde utifrån motionärens
intentioner att vi ska ange ramar för agerande, ta fram riktlinjer istället för policy.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-10 § 88 att bifalla motionen med hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-29.
Kommunen har en livsmedelspolicy som antogs av kommunfullmäktige år 2010. Policyn
beskriver kvalitetsmål, lagar och förordningar som vi har att förhålla oss till samt ekonomiska
mål. Som en del i livsmedelspolicyn ligger projektet ”Fokus Matglädje”. Projektet handlar om att
utveckla och lyfta måltider i den offentliga verksamheten för tillsammans skapa matglädje och en
hållbar utveckling inom förskola och skola, samt inom äldreomsorgen. Tydlig ansvarsfördelning
mellan sektorer krävs för att uppnå bra måltider. Livsmedelspolicyn har inte uppdaterats och
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projektet har inte helt slutförts och därför behövs ett omtag göras. Förvaltningen bedömer därför
att upphäva tidigare beslut om livsmedelspolicy som ersätts med dessa riktlinjer.
Riktlinjerna ska syfta till att kvalitetssäkra respektive måltidssituation för barn/elev/brukare i
Orust kommuns verksamheter. Det krävs en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika sektorerna
och de yrkesfunktioner som har en del i måltidssituationen. Riktlinjerna ska även vara ett
styrmedel i arbetet kring måltiderna samt ett hjälpmedel vid upphandling, uppföljning och
utvärdering av måltiderna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-11 § 190 att återremittera ärendet för
ytterligare diskussion i partigrupperna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-01-13 § 3 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Anta Riktlinjer för måltid, daterad 2020-10-09, med följande ändringar samt tillägg:
- I avsnittet rörande omsorg, i delarna som avser särskilda boenden, ska benämningen
”boende” användas istället för ”matgäst” eller ”brukare”.
-

Under rubrik ”Säker”, ska det stå ”läkarintyg” istället för ”kostintyg”.

-

I avsnittet rörande skola, under rubrik ”Näringsriktig”, punkt 1, ska texten lyda enligt
följande:
”Skapa förståelse hos eleverna och föräldrarna om att skolmatsedeln är utformad efter
rekommendationer från Livsmedelsverket.”

-

Under rubrik ”Inledning”, punkt 5, ska texten lyda enligt följande:
”Maten tillagas i ändamålsenliga kök med råvaror av god kvalité och ska till övervägande del vara
ekologiska och, eller, närproducerade.”

-

I avsnitten rörande förskola samt skola, under rubrik ”God”, punkt 1, ska texten lyda enligt
följande:
”Servera maträtter som är välkända samt introducera nya maträtter anpassade för målgruppen.”

-

Under rubrik ”Säker”, sida 7, ska följande text infogas:
”Mat som serveras ska eftersträvas att innehålla så låga kadmiumvärden som möjligt, detta
ska även gälla andra skadliga tungmetaller.”

2. Upphäva tidigare beslut KF 2010-11-11 § 111.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03
Riktlinjer för måltid daterad 2020-10-09
KF beslut 2010-11-11 § 111.
Förslag till beslut på sammanträdet
Veronica Almroth (L), med instämmande av Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP), yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag, men med ändring av att texten rörande vegetarisk måltid ska
utgå ur avsnittet om skolan, rubrik ”Miljösmart”, s. 16 punkt 5. Texten ska istället lyda enligt
följande:
”Skolan ger kunskap om hållbarhet kring måltiden.”
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Britt-Marie Andrén Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, men med ändring av att
texten ”Mat som serveras ska eftersträvas att innehålla så låga kadmiumvärden som möjligt, detta
ska även gälla andra skadliga tungmetaller” ej ska tillföras under rubrik ”Säker”, sida 7.
Lars Larsson (C) yrkar på att texten ”Mat som serveras ska eftersträvas att innehålla så låga
kadmiumvärden som möjligt, detta ska även gälla andra skadliga tungmetaller” ska infogas under
rubrik ”Säker”, sida 7.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 11:47-11:49 på begäran av Veronica Almroth (L).
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag, som helhet,
och finner att så är fallet.
Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan bifalla Veronica Almroths (L)
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit ändringsyrkandet.
Slutligen frågar ordförande om kommunstyrelsen kan bifalla Britt-Marie Andrén Karlssons (S)
ändringsyrkande och finner att så är fallet.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Britt-Andrén Karlsson (S) förslag om att texten om kadmium och andra skadliga
tungmetaller ej ska tillföras under rubrik ”Säker”, sida 7.
Nej-röst för Lars Larssons (C) förslag om att texten om kadmium och andra skadliga
tungmetaller ska infogas under rubrik ”Säker”, sida 7.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Britt-Marie Andrén Karlssons (S) förslag och 6 nej-röster för Lars Larssons
(C) förslag har kommunstyrelsen beslutat att bifalla Britt-Marie Andrén Karlssons (S)
ändringsyrkande. 1 avstod från att rösta. Hur var och en har röstat framgår av separat
omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Sektor omsorg
Sektor lärande
Orust kommuns författningssamling (OKFS)
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Antagande av kulturplan 2021-2023, KS/2016:577
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anta Kulturplan 2021-2023, med följande ändringar:
• Planen ska sträcka sig till år 2024.
• Sidan 4 – landsting byts till region.
• Sidan 7 – lägga till punkten Förbättra kvalitén och underhållet samt öka tillgängligheten på
våra vandringsleder.
• Sidan 11 – stryka meningen ”Det finns behov av en koordinator”.
Reservationer och särskilda uttalanden
Kia Nordqvist (MP), Rolf Sörvik (V), Lars Larsson och Maria Sörkvist (C) reserverar sig
skriftligen mot beslutet till förmån för förslag om avslag.
Sammanfattning av ärendet
Under förgående mandatperiod beslutades att ny Kulturplan för Orust kommun skulle arbetas
fram. Ett förslag togs fram under 2018 i ett arbete där föreningar och kulturaktörer arbetade
tillsammans med kommunens företrädare. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-0116 § 9 att återremittera ärendet för ytterligare beredning, och att tillsätta en arbetsgrupp bestående
av både tjänstemän och förtroendevalda som ska bereda ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-30 att remittera förslaget till Kulturstrategi via hemsidan,
årtalen 2020-2023 tas bort samt att remisstiden ska vara två månader från och med att förslaget
har publicerats på hemsidan.
Arbetsgruppen har satt sin prägel på nuvarande förslag genom att förtydliga vissa strategiska
inriktningar. Styrdokumentet är benämnt Kulturplan och kommer till följd av den något
försenade processen avse perioden 2021-2023. Viljan är att bli en kommun där kulturen frodas än
mer, då kulturen är en växtkraft som skapar livskvalitet och attraktionskraft. En plats där konst
och kultur genomsyrar hela samhället och livets alla skeden.
Syftet med denna kulturplan är att beskriva och visa den politiska viljeriktningen för att utveckla
kulturen på Orust. Målgruppen är alla kommuninvånare och besökare till kommunen.
Kulturplanen tar sin utgångspunkt i nationella och regionala kulturpolitiska mål där Orust lokala
strategiska inriktning är formulerade i fem strategiska vägval, fyra prioriterade aktiviteter och 14
olika beskrivna kulturområden. För att brett förankra planen har förslaget remitterats hösten
2019 och svaren från dessa har tagits i beaktande.
Planen utgör underlag för den årliga politiska budgetprocessen där den politiska majoriteten
värderar, prioriterar och resurssätter insatser för verkställighet det kommande budgetåret.
Utvärdering och aktualiseringsprövning av kulturplanen görs en gång per mandatperiod.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Anta Kulturplan 2021-2023, med följande ändringar:
• Sidan 4 – landsting byts till region.
• Sidan 7 – lägga till punkten Förbättra kvalitén och underhållet samt öka tillgängligheten på
våra vandringsleder.
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• Sidan 11 – stryka meningen ”Det finns behov av en koordinator”.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade även att för egen del uppdra till förvaltningen att ta
fram förslag på avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella arrangemang i
konsthallen, att återkomma med förslag hur huvudbiblioteket kan vara öppet även på måndagar
samt lämna förslag på revidering av reglerna för kulturpriset.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03
Kulturplan 2021-2023
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag, med
tillägg om att Kulturplanen ska sträcka sig till år 2024.
Kia Nordkvist (MP) och Rolf Sörvik (V) yrkar avslag till Kulturplan 2021-2023.
Beslutsgång
Ordförande ställer först utskottet för samhällsutvecklings förslag mot Kia Nordqvists (MP) och
Rolf Sörviks (V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit utskottet för
samhällsutvecklings förslag.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen kan bifalla Britt-Marie Andrén Karlssons (S)
tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
Orust kommuns författningssamling
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Godkännande av reviderat samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och
skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner, KS/2019:1377
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna reviderat samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och skuldrådgivning i
Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 1996 är Stenungsunds kommun värdkommun för det gemensamma konsumentkontoret
med konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning för Stenungssund, Tjörn och Orust.
Från och med 2015-01-01 har även Lilla Edets kommun varit en part i detta samarbete.
Under hösten 2019 meddelade Stenungsunds kommun sin avsikt att avsluta
konsumentvägledningen helt. Istället hänvisas de som är i behov av konsumentvägledning till den
av konsumentverket drivna verksamheten ”Hallå konsument”. Konsumentvägledning är ett
frivilligt åtagande från kommunernas sida, till skillnad från skuldrådgivning. Orust kommun har
betalat cirka 100 tkr per år för konsumentvägledningen.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 § 254 att från 1 januari 2020 inte längre erbjuda
konsumentvägledning i kommunal regi. Eftersom tidigare avtal innefattade konsumentrådgivning,
har samarbetsavtalet behövts revideras till att enbart gälla budget- och skuldrådgivning. Enligt det
nya samarbetsavtalets § 16 måste avtalet godkännas av respektive samarbetskommuns fullmäktige
för att vara giltigt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-01-13 § 15 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna reviderat samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och skuldrådgivning i
Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03
Samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla
Edet och Stenungsunds kommuner
Beslutet skickas till
Stenungsunds kommun
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Motion om utredning avseende inrättande av kommunalt fastighetsbolag, KS/2020:950
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse, daterad 2020-12-28.
Sammanfattning av ärendet
I motion daterad 2020-08-05 föreslår Tomas Asker (KD) kommunfullmäktige besluta att tillsätta
en oberoende utredning som ska utreda för- och nackdelar med att starta ett kommunalt
fastighetsbolag. Direktiven till en oberoende utredning ska beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-01-13 § 14 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse, daterad 2020-12-28.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03
Motion daterad 2020-08-05
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Motionären
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Motion om ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning avseende inlämning av
frågor, motioner och interpellationer, KS/2020:978
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motion inkommen 2020-08-12 med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10.
Sammanfattning av ärendet
I motion inkommen 2020-08-12 föreslår Thomas Asker (KD) kommunfullmäktige besluta att:
1. ”Arbetsordningen för Orust kommuns kommunfullmäktige uppdateras och ändras så att
en skriftlig fråga ska kunna ställas senast klockan 08:00 dagen innan kommunfullmäktige
sammanträder.
2. Arbetsordningen för Orust kommunfullmäktige ska uppdateras och ändras så att en
interpellation kan lämnas in senast klockan 08:00 dagen innan kommunfullmäktige
sammanträder.”
Thomas Asker beskriver det även som problematiskt att en motion inte kan lämnas förrän vid
nästkommande sammanträde, om kallelsen till kommunfullmäktige redan har skickats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-14 § 177 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå motion inkommen 2020-08-12 med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10
Motion inkommen 2020-08-12
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-08-20 § 73
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
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Interpellation om VA-samfällighet knuten till Myckelby skola, KS/2020:1243
Rolf Sörvik (V) skriver i interpellation till ordförande i utskottet för samhällsutveckling om VAsamfällighet knuten till Myckleby skola.
”Vi från Vänsterpartiet undrar varför kommunen arbetar med en VA-samfällighet som är knuten
till Myckleby skola. Vi tycker detta är konstigt av två anledningar:
- För det första så har kommunen sålt fastigheten och borde inte lägga ner pengar och
resurser på detta
- För det andra efterfrågade den första köparen som satt och skulle skriva på
köpekontraktet ville ha svar på om VA-frågan. Kommunen svarade denna person att allt
var i sin ordning och då kan man fråga sig varför man gör detta nu”.

24(33)

Datum

2021-02-03
Kommunfullmäktige

Interpellation om PFAS, KS/2020:1291
Under flera år har vi lärt oss mer och mer om det farliga ämnet PFAS.
Martin Reteike (MP) ställer i interpellation följande frågor om PFAS:
Vad har gjorts inom Orust?
Vilka mätvärden har vårt kommunala vatten när det gäller PFAS?
Har vi koll på vilka bränder som är släckta med skum, inom kommunen?
Har vi redan bytt blandning i skumsläckare/tankbil eller har vi planer på det?
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Frågor till ordförande i utskottet för samhällsutveckling om gång- och cykelväg till
Lövås, KS/2020:1361
Börje Pettersson (C) ställer frågor till Anders Arnell (M), ordförande i utskottet för
samhällsutveckling, om gång- och cykelväg till Lövås i Henån:
Det är ju taget beslut att det ska göras en gång- och cykelväg (GC-väg) till Lövås till en kostnad
av knappa 12 miljoner kronor, varav kommunens kostnad blir ca 5,5 miljoner.
Har det undersökts alternativ till denna väg?
Jag vet att det finns en gångväg bakom gamla läkarhuset som de allra flesta använder för att gå
mellan Lövås och Henåns centrum idag.
Är denna väg utredd som ett alternativ till GC-väg till Lövås?
Den är betydligt enklare att bygga och Trafikverket behöver inte kontaktas, för att det är långt
från deras väg. Den skulle dessutom spara kommunen en hel del pengar, då den skulle vara
betydligt billigare att göra iordning till en GC-väg för trafikanter mellan Lövås och Henån.
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Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, KS/2020:1390

Sammanfattning av ärendet
Tomas Asker (KD) har, i skrivelse daterad 2020-11-11, avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige godkände avsägelsen 2020-12-10 § 130
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Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022, KS/2018:1522

Sammanfattning av ärendet
Håkan Johansson (SD) avsade sig i skrivelse, daterad 2020-12-15, sitt uppdrag som ersättare
kommunstyrelsen.
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Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022, KS/2018:1522

Sammanfattning av ärendet
Anne Kolni (M) avsade sig i skrivelse, daterad 2020-12-28, sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
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Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen 2019-2022, KS/2018:1522

Sammanfattning av ärendet
Håkan Bengtsson (M) avsade sig i skrivelse, daterad 2020-12-28, sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
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Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Eva Fallqvist (V),
KS/2020:1314

Sammanfattning av ärendet
Eva Fallqvist (V), avsäger sig i skrivelse, daterad 2020-11-11, sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
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Datum

2021-02-03
Kommunfullmäktige

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Ulf Sjölinder (L), KS/2021:116

Sammanfattning av ärendet
Ulf Sjölinder (L) avsäger sig i skrivelse, daterad 2021-01-22, sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
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Datum

2021-02-03
Kommunfullmäktige
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