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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.

Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, Henån 2018-10-11 18:00

Övriga

Ann-Katrin Otinder, tf. kommunchef
Börje Olsson, utvecklingschef
Ulrika Swedenborg, administrativ samordnare
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare

Utses att justera
Justeringens

Administrativa enheten, Kommunhuset, Henån

plats och tid

2018-10-15 kl 17:00

Ärende

Dnr

sid

1.

Revisionen informerar

2.

Pris vid överlåtelse av tomtmark för
småhusändamål på Käringön

KS/2018:1040

s. 1-3

3.

Antagande av bestämmelser för
ersättningar till kommunalt
förtroendevalda

KS/2018:880

s. 4-19
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Ärende

Dnr

sid

4.

Delårsrapport augusti 2018

KS/2018:303

s. 20-71

5.

Hyressättning av gruppbostad
Skansvägen (omdelebar justering)

KS/2018:1264

s. 72-74

6.

Antagande av mål och strategi för
integration i Orust kommun

KS/2018:651

s. 75-79

7.

Vision Orust 2040

KS/2017:1894

s. 80-86

8.

Revidering av samarbetsavtal för
gemensam överförmyndarverksamhet
Lilla Edet, Orust, Tjörn och
Stenungsunds kommuner

KS/2018:1207

s. 87-92

9.

Kvartal 1 2018 - Redovisning av
statistikrapport om gynnande beslut som
inte har verkställts enligt SoL och LSS
enligt rapporteringsskyldighet till
Inspektionen för vård och omsorg

KS/2018:13

s. 93-97

10.

Entledigande av ledamot i
kommunfullmäktige

11.

Fyllnadsval av vice ordförande i
valnämnden

12.

Fyllnadsval av ersättare i
arvodesberedningen

13.

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden

14.

Fyllnadsval av uppdrag i Tjörns Måltids
AB

15.

Fyllnadsval av uppdrag i
Tolkförmedlingen Väst

16.

Fyllnadsval till Samordningsförbundet
Väst

17.

Motion om inventering och eventuell
annullering av detaljplaner

s. 98

KS/2018:835

s. 99-102
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Ärende

Dnr

sid

18.

Motion om köp av specialkost från
Tjörns måltid AB

KS/2018:559

s. 103-104

19.

Motion om borgen till friskolor

KS/2018:702

s. 105-107

20.

Medborgarförslag om motionsanläggning

KS/2018:1249

s. 108

21.

Anmälan av inkomna skrivelser

s. 109

ORUST KOMMUN

Ulla Kedbäck

Maja-Liisa Odelius

Ordförande

Sekreterare
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KF §
Nr

Ledamot

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kerstin Gadde (S)
Johan Eriksson (S)
Jörgen Nielsen (S)
Alexander Hutter (S)
Anne-Marie Petersson (S)
Bo Nordberg (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Ulla Buhr (S)
Eva Skoglund (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Inger Heimburger (S)
Reine Johansson (S)
Lars-Olof Buhr (S)
Astrid Gardeheim (S)
Lars Hallberg (S)

11
12
13
14
15
16
17

Lisbeth Arff (M)
Anders Hygrell (M)
Anders Arnell (M)
Hans Pettersson (M)
Sofia Hygrell (M)
Nils Pettersson (M)
Marta Arnell (M)
Jan W Kjellberg (M)
Bodil Näslund (M)
Martin Göransson (M)
Ulla-Stina Wastegård(M)

18
19
20
21
22

Veronica Almroth (L)
Claes Nordevik (L)
Ulf Sjölinder (L)
Solweig Lewin (L)
Désirée Gullbrandz (L)
Jan Gustavsson (L)
Irma Sjölinder (L)
Catharina Eriksson (L)

23
24
25
26
27

Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Inga Göransson (C)
Birthe Hellman (C)
Daniel Peterson (C)
Thomas Asker (OB)
Gun-Britt Hermansson (C)
Frank Fredriksson (C)

28
29
30
31

Christer Hellekant (MP)
Kristina Svensson (MP)
Sven Olsson (MP)
Ulla Kedbäck (MP)
Kia Nordqvist (MP)
Susanne Andersson (MP)

N
ärv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst
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KF §
Nr
32
33
34
35

Ledamot
Magnus Lebeck (SD)
Denny Carlsson (SD)
Sandra Hallenberg (SD)
Fredrik Stengavel (SD)
Vakant

36
37

Michael Relfsson (FO)
Els-Marie Ragnar (FO)
Raymond Johansson (OB)
Anders Wingård (FO)

38
39

Sickan Johansson (V)
Anders Tenghede (V)
Vakant

40

Kajsa-Karin Andersson (KD)

41

Bengt Olsson (OP)
Aina Gunnarsson (OP)
Christina Kobel (OP)
Summa

Närv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst

2018-10-02
Kommunfullmäktige

Revisionen informerar

6

2018-10-02

7

Kommunfullmäktige

Pris vid överlåtelse av tomtmark för småhusändamål på Käringön
Dnr KS/2018:1040
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta försäljningspris om 2 000 kronor/m2 för tomtmark för
småhusändamål på Käringön
2. Fastställa att försäljningspriset ska uppräknas med konsumentprisindex
(KPI) utifrån förändringen av KPI för oktober månad varje år.
Sammanfattning av ärendet
I beslut 2018-08-16 § 77 återremitterade utskottet för samhällsutveckling
ärendet för komplettering med en översiktskalkyl på vilka intäkter som beslutet
kan generera för kommunen. Ärendet har kompletterats med bilaga Översiktlig
jämförelse av försäljningspris för tomtmark för småhusändamål på Käringön,
daterad 2018-08-20.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2018-09-05 § 91 att föreslå
kommunfullmäktige att anta försäljningspris om 25 000/m2 för tomtmark för
småhusändamål på Käringön och fastställa att försäljningspriset ska uppräknas
med konsumentprisindex (KPI) utifrån förändringen av KPI för oktober månad
varje år.
Fastighetsägarna på Käringön äger enbart marken under sina hus. Vid godkänt
bygglov för tillbyggnad av bostadshusen innebär det att fastighetsägarna
behöver överföra kommunal mark till sin fastighet genom fastighetsreglering.
Idag betalar man 1 000 kr/kvm enligt Kommunstyrelsens beslut 2003-10-29 Ks
§ 162. Befintligt beslut 2003-10-29 Ks § 162 föreslås ersättas och ett
marknadsmässigt försäljningspris antas.
Under åren 2014 – 2017 genomfördes mellan 2 till 5 stycken
fastighetsregleringar per år. För att få fram en kalkylerad trolig intäkt för 2018
och 2019 har en uträkning av medelvärdet av genomförda fastighetsregleringar
räknats ut för åren 2014, 2016 och 2017.
Kommunen har ett ansvar att förvalta sina markresurser på bästa sätt.
Nuvarande pris för mark för komplettering av bostadstomter på Käringön är
inte marknadsmässigt. En värdering är gjord av en oberoende värderingsman
och marknadsvärdet på tomtmark för småhusändamål bedöms vara 25 000
kronor/m2.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-22
Översiktlig jämförelse avförsäljningspris för tomtmark för småhus
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) med instämmande av Hans Pettersson (M) och
Michael Relfsson (FO) föreslår kommunfullmäktige besluta att
försäljningspriset för tomtmark för småhusändamål på Käringön ska vara 2 000
kronor/m2.
Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen att återremittera ärendet för en
översyn av övriga tomtmarkspriser vid försäljning av tomtmark.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att Rolf Sörviks (V)
förslag fallit och ställer därefter utskottets för samhällsutveckling förslag och
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) förslag mot varandra och finner Britt-Marie
Andrén Karlssons (S) förslag antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Britt-Marie Andrén Karlssons förslag.
Nej-röst för utskottets för samhällsutveckling förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Britt-Marie Andrén Karlssons förslag och 6 nej-röster för
utskottets för samhällsutveckling förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla
Britt-Marie Andrén Karlssons förslag. Hur var och en röstat framgår av separat
omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Plan, mark och exploatering
Orust kommuns författningssamling
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Antagande av bestämmelser för ersättningar till kommunalt
förtroendevalda
Dnr KS/2018:880
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta ändringar i Bestämmelser för ersättningar till kommunalt
förtroendevalda enligt arvodesberedningens förslag 2018-09-06 §§ 7-8, § 10,
§§ 14-19, med förändringar enligt följande
• Bilaga 1 § 6: oppositionsrådets arbetstid och arvode ändras till 80 %
• Bilaga 1 § 6 och 7: texten om 1:e vice ordförande utgår helt ur paragraf § 6. I
§ 7 utgår tilläggstexten under arvodeskolumnen.
• Bilaga 3 passusen i punkt 5 om att årsarvoderad inte har rätt till
sammanträdesarvode i kommunfullmäktige utgår. Övriga regler i punkt 5
kvarstår.
2. Upphäva tidigare beslut KF 2017-04-06 § 35 om bestämmelser för
ersättningar till kommunalt förtroendevalda.
3. Större förändringar av bestämmelser och ersättningar till förtroendevalda ska
beslutas senast ett år före den mandatperiod vari det ska träda ikraft.
Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Stengavel (SD), Hans Pettersson (M), Ulf Sjölinder (L), Rolf Sörvik
(V) och Jan Gustavsson (L) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Inför kommande mandatperiod har arvodesberedningen gjort en översyn av
ersättningar till kommunalt förtroendevalda enligt bilaga daterad 2018-09-06.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-27 § 154 att återremittera ärendet med
hänvisning till att arvodesberedningen bör se över arvodena för
demokratiberedningen som beslutades av kommunfullmäktige 2018-06-24 § 69.
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Arvodesberedningen beslutade 2018-08-02 § 14 att inte fastställa arvoden för
presidiet i demokratiberedningen innan arbetsordning för demokratiberedning
har upprättats, då det saknas underlag för att bedöma arvoden.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-23 § 174 att Återremittera ärendet med
hänvisning till följande direktiv:
Definition av uppdraget för den sociala myndighetsnämnden. Och beroende på
hur uppdraget utformas fråga om eventuell ersättning till presidiet.
Se över oppositionsrådets uppdrag
Kommunstyrelsens förste vice ordförande. Hur ska det fasta arvodet vara?
Fasta arvoden för demokratiberedningen
Se över frågan om sammanträdesarvoden för kommunfullmäktige till de som är
40 % arvoderade.
Höjning i trappsteg av fasta och rörliga arvoden, ett år i taget.
Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
§ 7 Höjning av fasta arvoden
1. Ändra från prisbasbelopp till riksdagsledamotarvode.
2. Kommunalrådets ersättning utgår från 85 % av riksdagsledamotarvode.
§ 8 Ändra maxbelopp för ersättning för förlorad arbetsinkomst
Även knyta maxbeloppet till riksdagsledamotarvode.
§ 10 Ställningstagande till möjliga förmåner för de som är fastarvoderade från
40 % och uppåt
1. I dagsläget inte utnyttja möjligheten.
2. Till nästkommande mandatperiod ha det i uppsikt.
§ 14 Fasta arvoden för presidiet i demokratiberedningen
Inte fastställa arvoden för presidiet i demokratiberedningen innan arbetsordning
för demokratiberedningen har upprättats, då det saknas underlag för att bedöma
arvoden.
§ 15 Definition av uppdraget för den sociala myndighetsnämnden, samt fasta
arvoden för presidiet i sociala myndighetsnämnden.
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Ordförande
2%

Vice ordförande
1%

Om uppdraget för den sociala myndighetsnämnden endast beslutar om ärenden
som inte utskottet för omsorg har delegation på att fatta.
§ 16 Oppositionsrådets uppdrag
Ändras oppositionsrådets arbetstid från 80 % till 40 % samt att godkänna
ändring i bilaga två samt lägga till punkt sju.
§ 17 Fasta arvoden för kommunstyrelsens förste vice ordförande
Ingen ändring av fasta arvoden för kommunstyrelsens förste vice ordförande.
§ 18 Sammanträdesarvode för kommunfullmäktige till de som är 40 %
arvoderade
Årsarvoderade har inte rätt till sammanträdesarvode i kommunfullmäktige, egen
nämnd eller eget utskott samt justeringsarvode eller i förrättningsarvode i
övrigt, vad avser det årsarvoderade uppdraget samt uppdraget i
kommunstyrelsens arbetsutskott. § 19 Höjning stegvis av fasta och rörliga
arvoden
Ingen stegvis höjning av fasta och rörliga arvoden. Arvodesberedningen står
fast vid tidigare beslut om höjning av arvoden från nästa mandatperiod.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-17
Förslag till bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda 201809-06
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) och Maria Sörkvist (C) yrkar bifall till
arvodesberedningens förslag med ändring av:
Bilaga 1 § 6: oppositionsrådets arbetstid och arvode ändras till 80 %
Bilaga 1 § 6 och 7: texten om 1:e vice ordförande utgår helt ur § 6. I § 7 utgår
tilläggstexten under arvodeskolumnen
Bilaga 3: passusen i punkt 5 om att årsarvoderad inte har rätt till
sammanträdesarvode i kommunfullmäktige utgår. Övriga regler i punkt 5
kvarstår.
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Fredrik Stengavel (SD) med instämmande av Hans Pettersson (M) och Ulf
Sjölinder (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå förslaget från
arvodesberedningen i sin helhet förutom att ett fast arvode till ordförande (2 %)
och vice ordförande (1 %) i den sociala myndighetsnämnden ska införas för
dessa (bilaga 1 § 7).
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Britt-Marie Andrén Karlssons (S) och Maria Sörkvists (C) förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Britt-Marie Andrén Karlssons (S) och Maria Sörkvists (C) förlag
Nej-röst för Fredrik Stengavels (SD) förslag
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för Britt-Marie Andrén Karlssons (S) och Maria Sörkvists (C)
förlag och 5 nej-röster för Fredrik Stengavels förslag beslutar kommunstyrelsen
bifalla Britt-Marie Andrén Karlssons (S) och Maria Sörkvists (C) förlag. Hur
var och en röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
HR-enheten
Administrativa enheten
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Delårsrapport augusti 2018
Dnr KS/2018:303
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna delårsrapporten för augusti 2018.
Sammanfattning av ärendet
Sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en delårsrapport per sista
augusti. Rapporten beskriver periodens verksamhet och händelser samt
uppföljning och prognos av ekonomi, mål och uppdrag.
Delårsresultatet till och med augusti var positivt och uppgick till +64,5 mkr. Det
var +28,2 mkr bättre än budgeterat resultat till och med augusti. Samma period
förra året uppgick resultatet till +46,7 mkr. I årets resultat ingår en stor
jämförelsestörande post, en stor tomtförsäljning i Tuvesvik, som påverkar
resultat med 15,7 mkr. Exklusive jämförelsestörande poster uppgår
delårsresultatet till ungefär samma nivå som föregående år.
Årets resultat för helåret beräknas uppgå till +41,4 mkr att jämföra med
budgeterat resultat på +33,6 mkr. Det är +7,8 mkr bättre än det budgeterade
resultatet för året.
De största avvikelserna finns inom omsorgen där årets prognosticerade
underskott beräknas till -23,9 mkr. Samhällsutveckling prognosticerar ett
överskott på +14,8 mkr, på grund av försäljning av en tomt i Tuvesvik. Övriga
sektorer prognostiserar en positiv budgetavvikelse eller nollprognos för helåret.
Kostnader kring pensionsutbetalningar, löneskatt mm prognosticeras till en
budgetavvikelse om -4,7 mkr enligt den senaste pensionsprognosen. Reavinst
från fastighetsförsäljning beräknas till +3,5 mkr, vilket ger en positiv avvikelse
mot budget om +2,5 mkr. Försäljningen avser Tvet skola och mark på Ellös kaj.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och mer resurser i välfärden bedöms
tillsammans ge ett överskott på +3,6 mkr mot budget. Finansnettot, det vill säga
skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader prognosticeras till ett
överskott 5,2 mkr, där 3,6 mkr av dessa är en överskottsutdelning från
Kommuninvest och resterande beror lägre räntekostnader.
Nettoinvesteringarna uppgick till 41,5 mkr per sista augusti (augusti 2018 61,4
mkr). De största utgifterna inom skattefinansierad verksamhet avser
förstärkningsåtgärder HenÅN etapp 1, byte av energikällor, ombyggnation av
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kommunhuset och Edshultshalls ångbåtsbrygga. Inom affärsdrivande
verksamhet återfinns den största investeringsutgiften för perioden kring VAsanering Saxeliden, överföringsledning Slussen-Uddevalla samt utbyggnad av
VA i Slussen.
Årets budget vad avser nettoinvesteringar uppgår till 187,4 mkr.
Helårsprognosen för investeringar, netto beräknas till 88,1 mkr. Avvikelser mot
budget finns inom alla sektorer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-14
Delårsrapport augusti 2018 daterad 2018-09-18
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Hyressättning av gruppbostad Skansvägen
Dnr KS/2018:1264
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Fastställa hyresnivån för Skansvägen till 1 850 kr per kvadratmeter.
2. Orust kommun subventionerar lägenhetshyror som överstiger 6 650 kr per
månad, vilket motsvarar taket för särskilt bostadstillägg från
försäkringskassan.
3. Som årlig hyreshöjning följa stiftelsen Orustbostäders fastslagna
hyreshöjningar samt att detta sker från och med januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunförvaltningen, sektor omsorg, har stiftelsen
Orustbostäder färdigställt ett LSS-boende på Skansvägen 4 i Svanesund.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-23
§ 173 att godkänna hyresavtalet har med beräknat tillträde 1 september 2018.
Tillträdet har dock senarelagts till den 17 september 2018.
Totalytan uppgår till 419,6 kvadratmeter och den totala boendeytan är 266,4
kvm fördelat på fem lägenheter och en satellitlägenhet. Övriga ytor, 153,2 kvm,
består av gemensamhetsutrymmen, tvättstuga och förrådsutrymmen avsedda för
brukarna, samt personalutrymmen och kontor. I avtalet framgår att Orust
kommun ges rätt att i andra hand upplåta fem lägenheter och en satellitlägenhet
för bostadsändamål.
Den totala hyreskostnaden uppgår till 770 064 kr per år, vilket innebär en
kvadratmeterkostnad á 1850 kr per år.
Lägenheterna i gruppbostaden är mellan 36 och 40 kvm i storlek, och består av
två rum och kök. Satellitlägenheten är 72 kvm och även den fördelad på två rum
och kök och ligger i en trappuppgång i närheten av gruppbostaden. Den
kommer inte att ingå i gruppbostaden utan i övrig sektor Omsorgs verksamhet
och innefattas därmed inte av hyressättningsmodellen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-17
Beslutet skickas till
Sektorschef omsorg
Verksamhetschef SoO
Administration omsorg
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Antagande av mål och strategi för integration i Orust kommun
Dnr KS/2018:651
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anta strategi för integration i Orust kommun enligt framtidsgruppens förslag,
daterat 2018-06-18, med ändring av att låta texten ”Detta sker genom att” och
punkterna under i strategiområdena utgå.
Reservationer och särskilda uttalanden
Hans Pettersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Efter samråd med kommunfullmäktiges presidium erhöll framtidsgruppen i
slutet av augusti 2017, uppdraget att lämna förslag på mål och strategi för
integration i Orust kommun.
Framtidsgruppen har nu arbetat fram ett förslag till mål och strategi för
integration i Orust kommun, daterat 2018-06-18 och beslutade 2018-06-18 § 2
att för sin del godkänna förslaget.
Dokumentet kommer att kompletteras med en handlingsplan som också
godkänts av framtidsgruppen och som ska föreläggas kommunstyrelsen när
kommunfullmäktige antagit förslaget till strategi.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-15 § 79 att anta strategi för
integration i Orust kommun enligt framtidsgruppens förslag, daterat 2018-0618, med ändring av att låta texten ”Detta sker genom att” och punkterna under i
strategiområdena utgå.
Beslutsunderlag
Framtidsgruppens förslag daterat 2018-06-18.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulla Kedbäck (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Hans Pettersson (M) föreslår kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet
med hänvisning till att Orust kommun ska fortsätta att förhålla sig till nationell
nivå med specifika fokusområden.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
OKFS
Utvecklingschef
Integrationssamordnare
Komvux
IFO
Samtliga sektorer
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Vision Orust 2040
Dnr KS/2017:1894
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslaget till vision Orust 2040, daterat 2018-03-01
2. Anta förslaget till komprimerad version ”Vision Orust 2040 – version för
kommunicering”, daterad 2018-09-21
3. Uppdra till kommunstyrelsen att kommunicera denna såväl internt inom
organisationen som
externt
4. Uppföljning av visionen ska ske vid varje mandatperiods början.
Reservationer och särskilda uttalanden
Anders Arnell (M), Catharina Bråkenhielm (S), Britt-Marie Andrén Karlsson
(S) och Veronica Almroth (L) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav, § 118 KS/2014:602, kommunchefen uppdraget att ta
fram ett förslag till visionsprocess för Orust kommun. Beställningen gjordes av
kommunfullmäktiges fasta beredning, framtidsgruppen.
Efter att ha inventerat olika modeller för visionsprocess, haft dialog med företag
med inriktning på dessa tjänster och kontaktat kommuner som nyligen
genomfört visionsarbete, föll slutligen valet på Future City Games.
Arbetet med att skapa en vision för Orust kommun syftar lika mycket till att
skapa en kultur och en anda av delaktighet och inflytande, som att måla en bild
av framtiden.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-127 § 173 bland annat att godkänna
förvaltningens förslag till projektplan för värdeskapande visionsarbete och gav
kommunchefen i uppdrag att genomföra visionsprocessen.
Uppdraget att med bland annat det framtagna underlaget och resultatet från
Future City Games, utarbeta ett förslag till vision för Orust, överlämnades
därefter i oktober till framtidsgruppen.
Framtidsgruppen arbetade sedan med att ta fram ett förslag under perioden
november 2015 till mars 2017 och beslutade 2017-03-06 § 1 bland annat att för
sin del anta förslaget till vision, daterat 2017-03-06.
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För avstämning av förslaget kallade kommunfullmäktiges presidium till en av
politiken och förvaltningen, gemensam genomgång och workshop av
framtidsgruppens förslag 2017-05-10.
Som resultat av det genomförda samrådet genomfördes under hösten 2017 i
kommunfullmäktiges presidiums regi en redigering och viss omarbetning av
förslaget.
Under februari 2018 görs en beredning av kommunstyrelsens presidium. Ett
förslag till Vision för Orust 2040 fanns därmed färdigt för beslut om antagande.
Istället för att anta det liggande förslaget föreslog kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-03-14 § 31 att kommunstyrelsen skulle uppdra till
kommunstyrelsens presidium att arbeta om och komprimera visionen samt att
utse ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott som arbetsgrupp.
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-28 beslutades att återremittera
ärendet enligt utskottets förslag. Uppdraget gick därefter till kommunchefen
som anlitade externt stöd för arbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-25
Förslag till vision Orust 2040, daterad 2018-03-01
Vision Orust 2040 – version för kommunicering, daterad 2018-09-21
Förslag till beslut under sammanträdet
Maria Sörkvist (C) föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till
vision Orust 2040 daterad 2018-03-01, anta förslaget till komprimerad version
”Vision Orust 2040 – version för kommunicering” daterad 2018-09-21, uppdra
till kommunförvaltningen att kommunicera denna såväl internt inom
organisationen som externt, uppföljning av visionen ska ske vid varje
mandatperiods början.
Anders Arnell (M) föreslår kommunstyrelsen att bordlägga ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för att avgöra ärendet på dagens sammanträde
Nej-röst för Anders Arnells (M) förslag
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Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för att avgöra ärendet på dagens sammanträde och 5 nej-röster
för Anders Arnells (M) förslag om bordläggning beslutar kommunstyrelsen
bifalla att avgöra ärendet på dagens sammanträde. Hur var och en röstat framgår
av separat omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller därefter Maria Sörkvists (C) förslag.
Beslutet skickas till
Samtliga sektorer
Kommunchef
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten
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Revidering av samarbetsavtal för gemensam överförmyndarverksamhet
Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner
Dnr KS/2018:1207
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna det reviderade förslaget till samverkansavtal för gemensam
organisation och överförmyndarnämnd för överförmyndarverksamheten i Lilla
Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-12 § 92 Godkänna det
reviderade förslaget till samverkansavtal för gemensam organisation och
överförmyndarnämnd för överförmyndar-verksamheten i Lilla Edet, Orust,
Tjörn och Stenungsunds kommuner.
Förslaget till reviderat samarbetsavtal innehåller uppdaterade hänvisningar till
paragrafer i nya kommunallagen samt ett tillägg om att samarbetskommunerna
bör verka för att revisorernas granskningsinsatser samordnas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-28
Reviderat samarbetsavtal
Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden
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Kvartal 1 2018 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som
inte har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr KS/2018:13
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 1 2018 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under 2018 enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
En muntlig lägesrapport om statistikrapporten sker av sektor omsorg och inte av
sektorschefen.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
2006:35, till Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande
beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per
kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i
verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning
få en muntlig lägesrapport av sektorchefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Sektor omsorgs verksamhetsområden.
Utskottet för omsorg beslutade 2018-06-12 § 48 att godkänna statistikrapport
kvartal 1 2018 för ej verkställda gynnande beslut och tidigare rapporterade
beslut som inte har verkställts under 2018 enligt rapporteringsskyldighet till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt att en muntlig lägesrapport om
statistikrapporten sker av sektor omsorg och inte av sektorschefen.
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Rapportering kvartal 1 2018 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal
beslut
ej
verkställda

Beslut
verkställt
efter
3 mån.

inom 3
mån.
Individ- och
familjeomsorgen (SoL)

6

1

Vård och omsorg (SoL)

9

3

Stöd och omsorg (LSS)

3

0

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor 2018-06-04
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige
Dnr
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Fyllnadsval av vice ordförande i valnämnden
Dnr

25
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Fyllnadsval av ersättare i arvodesberedningen
Dnr

26
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Fyllnadsval av ersättare i valnämnden
Dnr KS/2018:865
Agne Frinell (FO) avsäger sig i skrivelse daterad 2018-06-14 sitt uppdrag som
ersättare i valnämnden.
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Fyllnadsval av uppdrag i Tjörns Måltids AB
Dnr KS/2018:720
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Fyllnadsval av uppdrag i Tolkförmedlingen Väst
Dnr: KS/2018:719

29

2018-10-02
Kommunfullmäktige

Fyllnadsval till Samordningsförbundet Väst
Dnr KS/2018:718
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Motion om inventering och eventuell annullering av detaljplaner
Dnr KS/2018:835
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens redogörelse daterad 201808-17.
Reservationer och särskilda uttalanden
Anders Arnell (M) och Mikael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2018-09-05 § 90 att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens
redogörelse.
Claes Nordevik (L) har 2018-06-18 väckt motion som syftar till att
kommunfullmäktige ska besluta om att upphäva detaljplan för Mölneby
Nedergård 3:5 (Mölneby 3:5) samt inventera liknande detaljplaner för att se om
även dessa kan upphävas för att underlätta ny- och ombyggnation.
Idag finns knappt ett trettiotal äldre detaljplaneområden med fritidshusändamål,
mestadels framtagna under 1950-70 talet, varav många idag är föråldrade och
inaktuella. Detaljplan för Mölneby 3:5 är upprättad 1963-68 och godkänd 1969
med syfte att upprätta en byggnadsplan för fritidshusboende utan kommunalt
VA. Byggnadsplanen reglerar byggytan till högst 80 m2 med tillhörande
komplementhus på 20 m2. Idag är området anslutet till kommunalt VA och
majoriteten av de boende är åretruntboende där dagens byggyta för
åretruntboende är ca 120-150 m2.
Om en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling kan
kommunen upphäva den. Om kommunen upphäver en detaljplan uppstår ett
planlöst läge. Det innebär att området inte längre omfattas av en detaljplan.
Varje gång någon avser att utföra en lovpliktig åtgärd på platsen behöver
kommunen göra en bedömning av om åtgärden kräver en ny detaljplan eller om
åtgärden kan prövas med bygglov direkt. Vid upphävande av en detaljplan ska
kommunen enligt PBL (plan- och bygglagen) tillämpa motsvarande förfarande
som hade tillämpats om en ny detaljplan hade tagits fram. Det innebär att
kommunen kan tillämpa ett standardförfarande eller ett utökat förfarande vid
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upphävande av en detaljplan. Detta innebär i praktiken att ett upphävande av en
detaljplan i många fall tar lika lång tid som att upprätta en ny.
Framtagande av detaljplaner utgår från den kommunala översiktsplanen och
andra styrande dokument såsom bostadsförsörjningsprogrammet för att
säkerställa utveckling av bostäder inom framförallt kommunens tätorter.
Prioriteringsordningen styrs av bostadsförsörjningsprogrammet och stäms
kvartalsvis av med utskottet för samhällsutveckling.
Motionen tar upp en mycket viktig fråga gällande hanteringen av föråldrade
detaljplaner i fritidshusområden. Under 2016 gjorde planenheten tillsammans
med företrädare för VA samt miljö och byggnadsförvaltningen en utredning av
kommunens knappt 30 fritidshusplaner utifrån kriterier om byggnadstryck,
undermåligt VA, närhet till kommunalt VA och kriterier utifrån tillväxtmålen i
bostadsförsörjningsprogrammet. Resultatet, som också arbetats in i kommunens
VA-plan, visar att ca 10-15 planer i framförallt södra och norra Orust har både
stort behov av planläggning, påkoppling på kommunalt VA samt stor potential
att hysa fler åretruntboende i strategiska lägen.
I utredningen pekas området Mölneby 3:5 ut som ett av de som starkast
uppfyller ovan nämnda kriterier. Området är också beläget nära Svanesund där
omfattande planering pågår för centrumområdet, Ängås och Västra Änghagen.
Området ligger också nära vägen mellan Varekil och Svanesund vilken föreslås
förstärkas som länk i samband med att en ny bro mellan Orust och E6 byggs.
Sammanfattningsvis finns ett behov av att upprätta en ny detaljplan för
Mölneby 3:5 som främjar möjligheten att underlätta ny- och ombyggnation. En
ny detaljplan över området utreder dessutom tillhörande frågor som berör
exempelvis trafik och VA.
Att däremot först upphäva detaljplanen för att sedan ersätta med en ny bedöms
som olämpligt och ineffektivt eftersom det skulle innebära dubbla processer.
Vid upprättande av en ny detaljplan upphävs den gamla automatiskt.
Alternativet att enbart upphäva planen är också olämpligt eftersom ett planlöst
tillstånd uppstår med tillhörande svårigheter för bygglovsprövning i varje
enskild åtgärd.
Förvaltningen bedömer inte att motionärens förslag på att upphäva detaljplanen
för Mölneby 3:5 samt för övriga liknande äldre detaljplaner är ett effektivt
tillvägagångssätt för att främja ny- och ombyggnation, varför motionen bör
avslås. Istället föreslår förvaltningen att en budgetsatt handlingsplan med
prioritetsordning för de ovan nämnda 10-15 aktuella fritidshusplanerna tas fram
i samband med framtagandet av kommunens nya översiktsplan och kommande
revidering av bostadsförsörjningsprogrammet.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Christer Hellekant (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen
med hänvisning till förvaltningens redogörelse.
Anders Arnell (M) föreslår kommunfullmäktige att upphäva detaljplan för
Mölneby Nedergård 3:5 (Mölneby 3:5) samt inventera liknande detaljplaner för
att se om även dessa kan upphävas för att underlätta ny- och ombyggnation.
Beslutsgång
Ordförande ställer Christer Hellekants (MP) och Anders Arnells (M) mot
varandra och finner Christer Hellekants förslag antaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-17
Karta över fritidshusplaner daterad 2016-04-26
Utskottets för samhällsutveckling beslut 2018-09-05 § 90
Beslutet skickas till
Plan, mark och exploatering
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Motion om köp av specialkost från Tjörns måltid AB
Dnr KS/2018:559
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse, daterad
2018-05-17.
Reservationer och särskilda uttalanden
Ulf Sjölinder (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Veronica Almroth (L) föreslår i motion daterad 2018-04-09
kommunfullmäktige besluta att kommunen i framtiden köper all specialkost till
våra verksamheter från Tjörns måltids AB som Orust kommun är delägare i.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2018-06-07 § 71 att avslå motionen
med hänvisning till förvaltningens skrivelse, daterad 2018-05-17.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-17
Motion daterad 2018-04-09
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Sjölinder (L) yrkar bifall till motionen.
Lars Larsson (L) yrkar bifall till utskottets för samhällsutveckling förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller utskottets för samhällsutveckling förslag.
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Motionären
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Motion om borgen till friskolor
Dnr KS/2018:702
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 2018-0601.
Reservationer och särskilda uttalanden
Anders Arnell (M) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Anders Arnell (M) föreslår i motion daterad 2018-05-17 kommunfullmäktige
besluta att kommunen skall betala ut lokalersättning motsvarande i sin egen
kostnad per elev till friskolorna i kommunen på samma sätt som det görs för de
pedagogiska resurserna.
Utskottet för lärande beslutade 2018-06-11 § 52 att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-01
Motion daterad 2018-05-17.
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Medborgarförslag om motionsanläggning
Dnr KS/2018:1249
Att röra på sig påverkar vår hälsa positivt och kan minska risken för bland annat
hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Det kan också minska risken för och öka
tillfrisknandet vid psykisk ohälsa. Att röra sig utomhus är enkelt för många.
Forskare visar att uteträning gör oss både piggare, friskare och gladare och jag
anser att kommunen bör ha intresse av att stödja och bidra till det.
Jag har bott i Henån i drygt fem år och har ända sedan familjen flyttade hit
längtat efter ett ordentligt motionscentrum. Jag tycker att det är
anmärkningsvärt att det inte finns och att jag ”tvingas” använda mig av andra
kommuners anläggningar.
Jag är ibland uppe och springer spåret på Hällevi men den slingan har mer att
önska! Är det ett motionsspår eller ett terrängspår? Vissa delar av spåret består i
stort sett bara av gräs. Jag är osäker på vem som äger spåret med på skyltar
framgår att Brattås CK sköter underhållet.
Mitt medborgarförslag är att kommunen går in och samordnar och finansierar
en upprustning av spåret – bredda det och preparera med bra underlag. I
anslutning till spåret vill jag att man bygger ett modernt och ordentligt utegym
för varierad träning. För att öka variationen på löpningen/promenaderna önskar
jag också att man satsar på att förlänga spåret och bygga ut det med ett antal
kilometer.
Jag har flyttat hit från Västerås och där finns flera motionsanläggningar med
spår i olika längder och utegym där många människor samlas och rör sig vardag
som helg, morgon och kväll. Googla gärna på vasteras.se och sök på Rocklunda
motionsspår/utegym för inspiration.
Ett annat förslag till er är att ni tar en tur till motionscentralen Kotten i Fontin,
Kungälv för att inspireras. Ni kommer inte bli besvikna utan snarare motiverade
att ta efter i Henån. Jag stannar till där ibland på väg hem från jobbet och
springer i deras spår och tränar i deras utegym helt gratis. Men Kungälv är inte
den kommun jag bor och betalar skatt i!
En kommun har skyldigheter. Vissa verksamheter och service måste man
erbjuda sina invånare. Men en kommun får erbjuda mer om de vill – bland
annat kultur och fritid.
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Att investera i förbättrad möjlighet till fysisk aktivitet och bättre hälsa kan
aldrig vara bortkastade pengar!
I dessa tider av stillasittande borde det ligga i kommunens intresse att främja
och bidra till att människor i alla åldrar rör på sig. Jag vet att det finns
vandringsleder på ön och ett motionscentrum skulle inkludera och attrahera
kommuninvånare i alla åldrar. Det är nödvändigt att alla kommunens
innevånare, både gamla och unga och vi som är 40+ kan känna att man satsas
på och att man får något tillbaks på all skatt man betalar.
Ett upprustat och utökat Hällevispår med tillhörande nytt utegym skulle gagna
innevånare i alla åldrar.
Med vänlig hälsning
Kristina Danielsson
Parkvägen 3
473 34 Henån
0706-550855
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Anmälan av inkomna skrivelser
Motion om hantering gällande båtplatskö – Catharina Bråkenhielm (S)
Dnr: KS/2018:204
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