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Datum

2021-03-23

Kommunstyrelsen

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten
Kommunstyrelsen sammanträden är stängda för
allmänheten till och med 2021-06-30, med anledning av
Covid-19.
Plats och tid Årholmen och Teams, 2021-03-31, klockan 08:15
De som deltar via Teams, det vill säga samtliga förutom kommunstyrelsens presidium, ska vara
uppkopplade klockan 08:00.

Ledamöter

Ersättare

Catharina Bråkenhielm (S), ordförande
Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Alexander Hutter (S)
Ulla Buhr (S)
Anders Arnell (M)
Anne Kolni (M)
Mikael Relfsson (FO)
Veronica Almroth (L)
Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Kia Nordqvist (MP)
Rolf Sörvik (V)
Martin Oscarsson (SD)
Kaj Kvorning (SD)

Roger Hansson (S)
Eva Skoglund (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Hilden Talje (M)
Håkan Bengtsson (M)
Robert Larsson (M)
Hans Pernervik (FO)
Susanne Gustafsson (L)
Daniel Petersson (C)
Kent Kihl (KD)
Martin Reteike (MP)
Ragnwi Marcelind (KD)
Maritha Dyfverman (SD)
Ronny Warnesjö (SD)

Övriga

Henrik Lindh, kommundirektör
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Digital justering, torsdag 1 april klockan 16:00
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen

Ärende
Förvaltningens information

Diarienummer
KS/2021:71

2.

Information om DUA (Delegationen
för unga och nyanlända till arbete)

KS/2021:167

3.

Godkännande av årsredovisning 2020
för Orust kommun
Godkännande av prognosrapport
februari 2021 för Orust kommun
Tidigareläggning av
investeringsprojekt VA-länk öst-väst
(Ellös-Varekil)
Tidigareläggning av
investeringsprojekt VA-länk väst yttre
(Tuvesvik/Gullholmen-Ellös)
Avsiktsförklaring STO-bro

KS/2020:1558
*TILL KF*
KS/2021:40

Godkännande av Stiftelsen
Orustbostäders årsredovisning för år
2020 samt beviljande av ansvarsfrihet
för stiftelsens styrelse
Antagande av arbetsmiljö- och
personalbokslut 2020
Godkännande av remissvar – En
effektivare överprövning av offentliga
upphandlingar
Godkännande av remissvar - program
Interreg Sverige – Norge 2021-2027
Begäran om utökning av tjänst för
Budget- och skuldrådgivning under
2021-2022
Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2021 samt
medborgarförslag besvarade av
kommunstyrelsen 2020
Redovisning av obesvarade motioner
2021
Beslut om försäljning av kommunens
andelar i samfälligheterna Ängön s:2
och s:6
Beslut om utökade öppettider för
huvudbiblioteket
Godkännande av planprogram för
Henåns centrum
Ändring av detaljplan för Hals Lilla
1:2 och Hals Stora 2:2 med flera för
att möjliggöra ökat helårsboende

KS/2021:366
*TILL KF*

1.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

KS/2021:294
*TILL KF*

Föredragande
08:20-08:30
Henrik Lindh
08:30-09:00
Projektledare, Nedžad Deumić
Företagsrådsgivare Camilo Ciceri
09:00-09:30
Susanne Ekblad
09:00-09:30
Susanne Ekblad
09:30-09:45
(Susanne Ekblad)

KS/2021:295
*TILL KF*

09:30:09:45
(Susanne Ekblad)

KS/2016:745

10:15-10:30
Carina Johansson
10:30-10:45

KS/2021:300

10:30-10:45

KS/2020:1589

10:30-10:45

KS/2021:225

10:45-10:55

KS/2021:335

10:45-10:55

KS/2021:313
*TILL KF*

10:45-10:55

KS/2021:339
*TILL KF*
KS/2016:1966

10:45-10:55
10:55-11:00

KS/2020:186

11:00-11:10

KS/2017:423
*TILL KF*
KS/2021:301

11:10-11:15
11:15-11:30
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen

34.

Ärende
Ändring av detaljplan för Mölneby
Nedergård 3:5 med flera för att
möjliggöra ökat helårsboende
Ändring av del av detaljplan för
Svanesunds samhälle för att
möjliggöra ökat helårsboende
Ändring av detaljplan för Hals Stora
2:3 med flera för att möjliggöra ökat
helårsboende
Ändring av detaljplan för Svanviks
fritidshusområde med flera för att
möjliggöra ökat helårsboende
Revidering av kommunalt
verksamhetsområde för vatten och
avlopp, Svanesund
Omfördelning av kommunstyrelsens
medel till förfogande till parkenhet
Godkännande av
patientsäkerhetsberättelse 2020
Subventionerad måltid inom sektor
omsorg
Godkännande av remissvar - Riktlinje
för omhändertagande av avlidna
E-förslag om liten trappa i slänten
Vallmovägen-Capio Vårdcentral
E-förslag gällande trygghetslarm på
öar utan fast förbindelse med Orust
Remissvar till Skolinspektionen
angående ansökan från
Thorengruppen AB om godkännande
som huvudman för en nyetablering av
en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun
Remissvar till Skolinspektionen
angående ansökan från
Thorengruppen AB om godkännande
som huvudman för en nyetablering av
en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Munkedal i
Munkedals kommun
Beslut av fördelning av statsbidraget
"Extra skolmiljarden" år 2021
Information: Rapportering av anmälan
till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2021)
Anmälan av inkomna skrivelser

35.

Anmälan av delegeringsbeslut

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.

Diarienummer
KS/2021:302

Föredragande
11:15-11:30

KS/2021:304

11:15-11:30

KS/2021:305

11:15-11:30

KS/2021:306

11:15-11:30

KS/2021:245
*TILL KF*
KS/2021:187
KS/2021:334
KS/2021:355
KS/2021:275
KS/2020:1423
KS/2020:1313
KS/2021:276

KS/2021:277

KS/2021:296
LVS/2021:1
KS/2021:310,
KS/2021:153
KS/2021:24
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen

36.

Ärende
Ordförandens information

Diarienummer
KS/2021:5

ORUST KOMMUN

Catharina Bråkenhielm (S)
Ordförande

Maja-Liisa Odelius
Sekreterare

Föredragande
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen

Omröstningsprotokoll
Parti Ledamot
Ordinarie
S
o Catharina Bråkenhielm
S
o Britt-Marie Andrén
Karlsson
S
o Alexander Hutter
S
o Ulla Buhr
M
o Anders Arnell
M
o Anne Kolni
FO o Michael Relfsson
L
o Veronica Almroth
C
o Lars Larsson
C
o Maria Sörkvist
MP o Kia Nordqvist
V
o Rolf Sörvik
SD o Martin Oscarsson
SD o Kaj Kvorning
Ersättare
S
e Roger Hansson
S
e Eva Skoglund
S
e Elsie-Marie Östling
M
e Hilden Talje
M
e Håkan Bengtsson
M
e Robert Larsson
FO e Hans Pernervik
L
e Susanne Gustafsson
C
e Daniel Peterson
KD e Kent Kihl
MP e Martin Reteike
KD e Ragnwi Marcelind
SD e Maritha Dyfverman
SD e Ronny Warnesjö
Summa

Tjänstgörande Ks §
Ja
Nej avst

Ja

Nej avst

Ks §
Ks §
Ja
Nej avst Ja
Nej avst

Ja

Nej avst Ja

Nej avst

Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen

Förvaltningens information, KS/2021:71
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Information om DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete), KS/2021:167
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Godkännande av årsredovisning 2020 för Orust kommun, KS/2020:1558
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna upprättad årsredovisning för Orust kommun 2020.
2. Reservera 15,4 miljoner kronor av årets balanskravsresultat till resultatutjämningsreserven.
Sammanfattning av ärendet
Det ekonomiska resultatet för koncernen uppgick till ett överskott på 49,3 miljoner kronor varav
kommunen bidrog med 47,4 miljoner kronor och Orustbostäder med 1,9 miljoner kronor.
Koncernens resultat var 16,8 miljoner kronor bättre än föregående år och 22,5 miljoner kronor
bättre än budgeterat resultat. I stort sett hela budgetavvikelsen återfanns hos kommunen och
beror på ökade generella och riktade statsbidrag samt lägre kostnader till följd av covid-19
pandemin.
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 160,2 miljoner kronor. Kommunens
bruttoinvesteringar uppgick till 140,8 miljoner kronor, vilket var en lägre nivå än den budgeterade
nivån på 179 miljoner kronor. Bland de större investeringsutgifterna för kommunen kan nämnas
vatten och avloppsutbyggnaden på Rossön, ombyggnaden av Strandgårdens och Ängsvikens
äldreboenden samt ny pir i hamnen i Henån.
Nämndernas budgetavvikelse uppgick till plus 21 miljoner kronor. Sektor lärande redovisade ett
större budgetöverskott om plus 11,3 miljoner kronor. Även sektor ledning och verksamhetsstöd
samt samhällsutveckling redovisade större budgetöverskott på sammanlagt 10,6 miljoner kronor.
Sektor omsorg redovisade ett budgetunderskott om minus 3,9 miljoner kronor och
fjärrvärmeverksamheten redovisade ett budgetunderskott om minus 2,9 miljoner kronor på grund
av reaförlust vid försäljning av fjärrvärmeverken.
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ange både finansiella mål och mål för
verksamheten för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Måluppfyllelsen var god för de
finansiella målen och god eller delvis god för de sex övergripande verksamhetsmålen. Samtliga
fyra finansiella mål uppnåddes och av de sex övergripande verksamhetsmålen uppnåddes tre mål
helt och tre mål delvis. Sammantaget uppfyllde kommunen sin egen definition om god
ekonomisk hushållning.
I kommunens ekonomistyrningsprinciper ges möjlighet för kommunfullmäktige att besluta om
överföring av såväl överskott som underskott för verksamheterna mellan åren. Sektor omsorg
redovisar en negativ budgetavvikelse, bland annat på grund av ett återkrav från Försäkringskassan
som har överklagats. Bedömningen är att sektorn har begränsade möjligheter att utöver pågående
omställningsarbete och budgetanpassningar, arbeta in ett underskott kommande år. Övriga
sektorer, förutom sektor miljö och bygg redovisade större budgetöverskott. Även om
ekonomistyrningsprinciperna tillåter överföring av överskott är det inget som har förekommit på
många år. Intraprenaden har däremot särskilda riktlinjer som tillåter en årlig över- och
underskottshantering.
Resultatutjämningsreserven är en del av det egna kapitalet. En uppbyggnad av en
resultatutjämningsreserv möjliggör att på ett genomtänkt sätt reservera en del av överskottet i
goda tider för att kunna täcka upp för underskott som uppstår under en lågkonjunktur. Årets
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
balanskravsresultat var positivt och uppgick före avsättning till plus 49,7 miljoner kronor. Enligt
kommunens egna riktlinjer får maximal avsättning till resultatutjämningsreserven uppgå till 7 %
av skatter och bidrag, 67,8 miljoner kronor. Utifrån resultatutjämningsreservens värde är det
endast möjligt att reservera 15,4 miljoner kronor ytterligare. Efter årets avsättning uppgår det
sammanlagda värdet i reserven till det maximala taket på 67,8 miljoner kronor och årets
balanskravsresultat efter justeringar var 34,3 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Årsredovisning 2020 för Orust kommun
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Godkännande av prognosrapport februari 2021 för Orust kommun, KS/2021:40
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna prognosrapporten till och med februari 2021 för Orust kommun.
Sammanfattning av ärendet
Sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en prognosrapport efter sista februari för
kommunen.
Årets resultat för helåret beräknas uppgå till plus 43,7 miljoner kronor och ska
jämföras med det budgeterade resultatet på plus 18,5 miljoner kronor.
Helårsprognosen är 25,1 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet för året.
Den största orsaken till kommunens positiva helårsprognos beror på förbättrade skatteintäkter
med 19,7 mnkr. Skatteunderlagsprognosen ser betydligt bättre ut nu än den som låg till grund för
budgeten. Regeringens pandemirelaterade åtgärder gör att inkomsterna beräknas bli högre än
tidigare bedömning och utvecklingen av sysselsättningen minskade inte i den omfattning som
man befarade i pandemins andra våg.
Sektorerna gör sammantaget bedömningen att helårsprognosen pekar mot ett mindre överskott
mot budget. Sektor ledning och verksamhetsstöd samt samhällsutveckling gör bedömningen att
helårsprognosen blir en positiv budgetavvikelse på grund av pandemin. Sektor lärande gör
bedömningen att de inte kommer redovisa någon avvikelse mot budget vid årets slut. Sektor
omsorg samt miljö och bygg redovisar en negativ budgetavvikelse vid årets slut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Prognosrapport februari 2021 för Orust kommun daterad 2021-03-18
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Tidigareläggning av investeringsprojekt VA-länk öst-väst (Ellös-Varekil), KS/2021:294
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Tidigarelägga investeringsprojektet VA-länk öst-väst (Ellös-Varekil), enligt utredning, daterad
2021-01-26, samt arbeta in kostnaderna i kommande budget från och med 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 274 att en Vatten- och Avloppsplan (VA-plan) ska tas
fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i Orust kommun. Denna
VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens övergripande VA-planering.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta den nu gällande VA-planen inom Orust
kommun.
Den nu liggande investeringsplanen och utbyggnadstakten av VA bygger på de förutsättningar
som är beslutade i nu gällande VA-plan.
Under hösten 2020 har det initierats frågeställningar från politiker inom utskottet för
samhällsutveckling om vad det innebär för konsekvenser att tidigarelägga två av investeringarna.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-12-02 § 143 att ge förvaltningen i uppdrag att
konsekvensbeskriva ett tidigareläggande beträffande de två investeringarna.
2021-02-08 redovisades Utredning – konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av
investeringar inom VA-verksamheten, daterad 2021-01-26, för utskottet för samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Utredning – Konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av investeringar inom VAverksamheten, daterad 2021-01-26
Beslutet skickas till
Sektorchef samhällsutveckling
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Tidigareläggning av investeringsprojekt VA-länk väst yttre (Tuvesvik/GullholmenEllös), KS/2021:295
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Tidigarelägga investeringsprojektet VA-länk väst yttre (Tuvesvik/Gullholmen-Ellös), enligt
utredning, daterad 2021-01-26, samt arbeta in kostnaderna i kommande investeringsbudget från
och med 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 274 att en Vatten- och Avloppsplan (VA-plan) ska tas
fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i Orust kommun. Denna
VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens övergripande VA-planering.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta den nu gällande VA-planen inom Orust
kommun.
Den nu liggande investeringsplanen och utbyggnadstakten av VA bygger på de förutsättningar
som är beslutade i nu gällande VA-plan.
Under hösten 2020 har det initierats frågeställningar från politiker inom utskottet för
samhällsutveckling om vad det innebär för konsekvenser att tidigarelägga två av investeringarna.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-12-02 § 143 att ge förvaltningen i uppdrag att
konsekvensbeskriva ett tidigareläggande beträffande de två investeringarna.
2021-02-08 redovisades Utredning – konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av
investeringar inom VA-verksamheten, daterad 2021-01-26, för utskottet för samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Utredning – Konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av investeringar inom VAverksamheten, daterad 2021-01-26
Beslutet skickas till
Sektorschef samhällsutveckling
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Avsiktsförklaring STO-bro, KS/2016:745
Underlag skickas så snart det är färdigt.
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2020 samt beviljande av
ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse, KS/2021:366
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2020.
2. Bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Orustbostäder har upprättat en årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 202012-31 som lämnats in till Orust kommun. Med handlingarna följer även granskningsrapport av
auktoriserad revisor samt förtroendevald revisor, daterade 2021-03-05.
Orust kommun ska behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020.
Utredning
Bedömning
Enligt bifogade granskningsrapporter bedöms stiftelsen Orustbostäder ha skött sin verksamhet
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, samt agerat i linje med
gällande lagstiftning. Slutsatsen enligt granskningsrapporterna är att det inte finns någon grund
för anmärkning mot förvaltaren. Det finns ej fog för att kommunfullmäktige ska göra en annan
bedömning än att godkänna årsredovisningen och bevilja stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för år
2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Årsredovisning 2020 Stiftelsen Orustbostäder, inklusive granskningsrapporter från auktoriserad
revisor samt förtroendevald revisor, daterade 2021-03-05
Beslutet skickas till
Stiftelsen Orustbostäder
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Antagande av arbetsmiljö- och personalbokslut 2020, KS/2021:300
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Anta Arbetsmiljö- och personalbokslut 2020.
Sammanfattning av ärendet
Sektor ledning och verksamhetsstöd har i uppdrag att årligen göra en sammanfattning av
föregående års arbetsmiljö i form av ett bokslut. Detta bokslut är en del av Orust kommuns
systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet är att säkerställa att en återkoppling av arbetsmiljön sker till
kommunstyrelsen som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön i Orust kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Arbetsmiljö- och personalbokslut 2020
Beslutet skickas till
HR enheten
Administrativa enheten
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Godkännande av remissvar – En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar,
KS/2020:1589
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Överlämna remissvar daterat 2021-02-19 till finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har genom remiss daterad 2020-12-29 beretts tillfälle att avge yttrande över utkast
till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (Fi2020/05179).
Utkastet till lagrådsremissen föreslår ändringar och tillägg till lagen om offentlig upphandling.
Upphandlingschef har tagit del av remissen och sammanställt ett förslag remissvar, daterat 202102-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Remissvar daterat 2021-02-19
Utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (Fi2020/05179)
Missiv daterat 2020-12-29
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Godkännande av remissvar - program Interreg Sverige – Norge 2021-2027, KS/2021:225
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Ställa sig positiv till det förslagna EU-programmet Intereg Sverige-Norge 2021.
2. Påpeka att mobilitetsfrågan borde belysas mer i programmet.
3. Understryka att det är av yttersta betydelse att de konsekvenser som blivit av gränsstängning
på grund av pandemin belyses och elimineras.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har blivit inbjuden för att svara på remiss för EU-program Intereg Sverige-Norge
2021-2027. Förslaget har tagits fram i nära dialog med EU- kommissionen,
Näringsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Länsstyrelsen i Jämtlands
län, norsk förvaltande organisation samt förtroendevalda från regioner och fylken. Följande
frågor ska besvaras i remissen:
•
•
•
•
•

Beskriv hur Orust kommun upplever att valda politiska mål (PO) och särskilda mål (SO) kan
skapa möjligheter för gränsområdet och din organisation, i förhållande till syftet med
gränsöverskridande samarbete.
Beskriv projektidéer som ni har i er organisation och som skulle kunna skapa
gränsöverskridande mervärden i programområdet, oavsett om idén passar in i nuvarande
programförslag eller inte.
Bidrar programmet i alla sina delar till den gröna omställningen?
Har din organisation idéer på projekt som främjar den gröna omställningen, speciellt inom
PO1 och PO4?
Det er viktig at prosjektenes resultater møter næringslivets behov og at det legges til rette for
at bedrifter og/eller næringslivsorganisasjoner kan delta i prosjektene. Om din organisasjon
ikke representerer næringslivet ber vi deg om å beskrive hvordan din organisasjon har tenkt å
involvere næringslivet?

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över
nationsgränserna. Intereg Sverige-Norge utgörs av fem regioner på svensk sida och fem fylken
på norsk sida. Orust kommun ingår i Gränslöst samarbete genom sitt medlemskap i Fyrbodal
tillsammans Østfold och Akershus fylke i Norge. Programmet berör ca 2,7 miljoner människor.
EU-programmet Interreg Sverige-Norge ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt som
utvecklar samhälle och näringsliv inom olika insatsområden. Region Värmland koordinerar
arbetet med att ta fram EU-programmet för den nya programperioden 2021-2027.
Bedömning/yttrande
Beskriv hur du upplever att valda politiska mål (PO) och särskilda mål (SO) kan skapa möjligheter för
gränsområdet och din organisation, i förhållande till syftet med gränsöverskridande samarbete.
Det finns inget att erina om målen. En gränsöverskridande arbetsmarknad och
kompetensöverföring gynnar Orust kommun och hela regionen. För Orust del är det särskilt
intressant med innovationer och kompetensöverföring inom de blå och gröna näringarna.
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Beskriv projektidéer som ni har i er organisation och som skulle kunna skapa gränsöverskridande mervärden i
programområdet, oavsett om idén passar in i nuvarande programförslag eller inte.
Det som är intressant är utveckling av välfärden genom bland annat digitalisering och mobilitet.
Utveckling av fossilfri energi genom innovation med hjälp av de blånäringen samt restprodukter
från andra näringar för att öka den cirkulära ekonomin.
Utveckling av hållbar, innovativ och attraktiv blånäring
Det som är av yttersta vikt är att skapa regelverk och rutiner då gränser stängs på grund av t.ex.
pandemi. Familjekonstellationer som bör över gränserna och människor som pendlar över
gränserna till sina arbeten har idag kommit i kläm. Här finns ett grundarbete att göra innan vi kan
nå en gränslös arbetsmarknad.
Bidrar programmet i alla sina delar till den gröna omställningen?
Nej, men programmet bidrar till en stor del av den gröna omställningen. Ytterligare steg kommer
att behöva görs för en långsiktigt hållbar grön omställning. Det kan t.ex. vara hur vi ställer krav
på produkter och tjänster som inte är producerade i Europa och som kan vara tex delar i en
större produkt. Ytterligare ökar vår kompetens och bredd på en produkts miljöpåverkan under
sin livscykel. Ökade krav på längre hållbarhet av digitala och mobila produkter.
Då vi är i många delar glesbefolkade med en svag utbyggd kollektivtrafik blir pendlingen många
gånger bilberoende. Denna aspekt saknas i programperioden.
Har din organisation idéer på projekt som främjar den gröna omställningen, speciellt inom PO1 och PO4?
Ja, främst då det gäller mobilitet, utveckling av fossilfri energi till små och medelstora båtar,
tillvaratagandet av havets resurser på ett effektivt och hållbart sätt.
Det er viktig at prosjektenes resultater møter næringslivets behov og at det legges til rette for at bedrifter og/eller
næringslivsorganisasjoner kan delta i prosjektene. Om din organisasjon ikke representerer næringslivet ber vi deg
om å beskrive hvordan din organisasjon har tenkt å involvere næringslivet.
Dialoger vid planerade strukturerade möten såsom näringslivsråd. I projektform i samarbete med
Regionen, Fyrbodal och Svinesundskommitteen. Genom information på hemsida och sociala
medier.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-2317
Missiv daterat 2021-02-09
Remiss daterad 2021-02-08
Beslutet skickas till
Camilla Tellås, Region Värmland Koordinator Intereg Sverige-Norgeprogrammeringen 20212027
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Begäran om utökning av tjänst för Budget- och skuldrådgivning under 2021-2022,
KS/2021:335
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna Budget- och skuldrådgivningens äskande om extra medel, 143 tkr, för 2021 och
2022.
2. Finansiering sker inom ram för sektor ledning och verksamhetsstöd 2021 och genom
utökning av budget 2022.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun köper tjänst av Stenungsunds kommun avseende Budget- och skuldrådgivning.
Utöver Stenungsund och Orust deltar också Tjörn och Lilla Edet i samarbetet.
Under 2020 var det många sökande vars ekonomi raserats av Corona-pandemin och dessutom ett
ökat antal sökande med spelmissbruk. På grund av dessa omständigheter ser nu Budget- och
skuldrådgivningen i Stenungsund sig nödgad att utöka antalet tjänster för att kunna beta av den
långa kö som uppkommit. Man önskar därför utöka med en tillfällig resurs under resten av 2021
och hela 2022. Orust står enligt avtal för 22,5% av de totala kostnaderna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Beslutet skickas till
Stenungsunds kommun
Administrativ chef
Kristina Bexér
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2021 samt medborgarförslag besvarade av
kommunstyrelsen 2020, KS/2021:313
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Lägga redovisningen av ej besvarade medborgarförslag 2021 samt medborgarförslag
besvarade av kommunstyrelsen 2020 till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige ska till sitt sammanträde 2021-10-14 erhålla en redovisning av
Orustförslag under utredning.
Sammanfattning av ärendet
I Kommunallagen kap 8 § 1 står det att den som är folkbokförd i kommunen får, om
kommunfullmäktige beslutat det, väcka ärenden i kommunfullmäktige i form av
medborgarförslag. Enligt kommunallagen kap 5 § 34 ska medborgarförslag, om möjligt, beredas
på ett sådant sätt att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
medborgarförslaget väcktes. Kommunallagen fastslår även i kap 5 § 34 att kommunfullmäktige
kan överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som väckts genom
medborgarförslag (2017:725). Oavsett om kommunstyrelsen eller annan nämnd ska bereda eller
besluta i ett ärende som väckts genom medborgarförslag, så finns det en skyldighet att årligen
rapportera till kommunfullmäktige gällande:
1. Om beslut har fattats i ett ärende väckt genom medborgarförslag.
2. Om ett ärende väckt genom medborgarförslag inte kunnat avgöras inom den av
Kommunallagen fastställda tiden (ett år). Det ska då redovisas till kommunfullmäktige vad som
har kommit fram vid beredningen. (Kommunallagen 5 kap 35, 6 kap § 34, 2017:725).
Det finns 1 medborgarförslag kvar som ännu ej är besvarat:
Medborgarförslag om att fritidsboende ska bidra till Orust kommuns utveckling (KS/2019:57).
Ärendet är berett av arbetsutskottet samt kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har ännu ej
handlagt ärendet då förslagsställaren önskar närvara under sammanträdet samt yttra sig.
Fullmäktiges ordförande har haft dialog med förslagsställaren om ärendet.
Kommunstyrelsen har under 2020 besvarat följande medborgarförslag:
• Medborgarförslag om användningsområden för Myckleby skola (KS/2019:1114)
• Medborgarförslag om mötesplatser för integration (KS/2018:1445).
• Medborgarförslag om pendelparkering vid Svanesundsfärjan (KS/2020:120).
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-11 § 31 att införa e-förslag istället för medborgarförslag
och kommunstyrelsen antog 2019-11-27 § 252 riktlinjer för e-förslag. Sedan oktober 2020 har det
varit tekniskt möjligt att skicka in e-förslag, eller ”Orustförslag”. I samband med att det blev
möjligt att skicka in Orustförslag upphörde förfarandet med medborgarförslag.
Enligt riktlinjerna för e-förslag ska fullmäktige årligen få en redovisning av aktuella förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Redovisning av obesvarade motioner 2021, KS/2021:339
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen kap 5 § 35 framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så
att fullmäktige kan fatta beslut inom 1 år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige kan då välja att avskriva
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning, ett sådant beslut bör dock motiveras
tydligt (2017:725).
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 ska kommunstyrelsen en gång varje år redovisa
de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska enligt arbetsordningen göras på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april.
Som underlag finns en sammanställning över ännu ej besvarade motioner, daterad 2021-03-04.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Redovisning av obesvarade motioner 2021 daterad 2021-03-04
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Beslut om försäljning av kommunens andelar i samfälligheterna Ängön s:2 och s:6,
KS/2016:1966
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Inte erbjuda sökande att köpa kommunens andelar i samfälligheterna Ängön s:2 och s:6.
Sammanfattning av ärendet
En sökande har inkommit med en förfrågan om att få förvärva kommunens andelar i
samfälligheterna Ängön s:2 och s:6 som är belägna på Flatön. På Flatön äger kommunen
fastigheterna Ängön 1:14 och 1:15 som är fastigheterna som har i del i dessa två samfälligheter.
Ängön s:2 är ca 1600 kvm stor och består till största delen av ett vattenområde. Den övriga
marken består av ett litet berg och resterande yta ur upplåten som vägrätt till trafikverket. Ängön
s:6 är ca 5700 kvm stor och består också till största del vatten med en bit strand.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Karta över Ängön s:2 och s:6
Översiktskarta Ängön s:2 och s:6
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling besluta att inte erbjuda
sökanden att köpa kommunens andelar i samfälligheterna Ängön s:2 och s:6.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Mark och exploatering
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Beslut om utökade öppettider för huvudbiblioteket, KS/2020:186
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Förvaltningen möjliggör måndagsöppet några timmar på eftermiddag/kväll, och att utökning av
öppettider sker inom ram, och om så krävs via omfördelning av medel inom sektorn.
Förändringen beräknas kunna genomföras från och med 1 september 2021.
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att ge förvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag hur huvudbiblioteket kan vara öppet även på måndagar, i samband med
att kulturplanen 2021-2023 behandlades. Information om förutsättningarna lämnades vid
utskottet för samhällsutveckling 2021-02-08 § 35.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
Sektorschef samhällsutveckling
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Godkännande av planprogram för Henåns centrum, KS/2017:423
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att.
Godkänna och anta planprogram för Henån centrum.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-11 § 53 om planläggning av Henån centrum. Syftet med
planprogrammet för Henån centrum är att redovisa ett helhetsgrepp för utvecklingen av centrum
som utgångspunkt för kommande detaljplaner. Det innebär en beskrivning av nödvändiga
åtgärder för översvämningssäkring och skredsäkring och att de genomförs så att det samtidigt
tillförs kvaliteter i centrum, ger möjlighet till utveckling av fler verksamheter och bostäder, stärker
kontakten till hamnen, havet och vattendraget Henån- så att samhället Henån kan stärkas som
centralort och besöksmål.
Kommunstyrelsen beslutade den 2020-02-26 § 37 att godkänna planprogram för Henåns centrum
för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §. Planprogrammet var utsänt på samråd från 9
mars till 24 april 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Planprogram för Henån centrum daterad 23 januari 2020, justerad 25 februari 2021
Samrådsredogörelse daterad 25 februari 2021
Beslutet skickas till
Planenheten
Mark- och exploatering
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Ändring av detaljplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera för att möjliggöra
ökat helårsboende, KS/2021:301
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. I en ändring av detaljplan pröva förutsättningarna för utökade byggrätter för befintliga
fastigheter i syfte att möjliggöra ökat helårsboende.
2. Inleda planarbetet efter beslut i kommunfullmäktige att införliva hela planområdet i
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera har ingått i kommunens förstudie inför
ändring av nio fritidhusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende. Utifrån förstudiens
resultat bedöms det finnas goda förutsättningar för ändring av detaljplanen. Kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp behöver utökas för att omfatta hela planområdet.
Planarbetet kan påbörjas så snart beslut om verksamhetsområde fattats.
Utredning
Planenheten har med hjälp av övriga berörda enheter tagit fram en förstudie för 9 detaljplaner för
fritidshusändamål. Där beskrivs, för respektive område, förutsättningarna för att genom
planändring utöka byggrätterna på befintliga fastigheter och möjliggöra ett ökat helårsboende.
Gällande plan antogs 1962. Planområdet omfattar 28 bostadsfastigheter varav 20 är anslutna till
kommunalt VA. Andelen helårsboende är idag cirka 25 %.
Bedömning
Utifrån förstudiens resultat bedöms att det finns goda förutsättningar för ändring av detaljplanen.
Detta grundar sig på närhet till befintlig service, pendlingsmöjligheter, delvis utbyggd VAinfrastruktur, godtagbar trafikförsörjning samt övervägande positiv respons från boende.
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp i form av kommunalt verksamhetsområde bedöms
krävas för samtliga fastigheter. Detta innebär att verksamhetsområdet behöver utökas för att
omfatta hela planområdet. Planarbetet kan inledas så snart beslut om verksamhetsområde är
fattat i kommunfullmäktige.
Planarbetet finansieras av kommunen, i enlighet med tidigare beslut KF 2020-06-11 § 60. Vid
planens antagande föreslås beslutas att ta ut planavgift vid bygglov. Planavgift utgör en intäkt
som helt eller delvis täcker kommunens kostnader för framtagandet av planen.
Planändringen bedöms kunna genomföras med standardförfarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Karta Detaljplaner Hals daterad 2021-02-24
Förstudie Fritidshusplaner Presentation daterad 2021-01-28
Förstudie Fritidshusplaner Planeringsunderlag daterad 2021-01-28
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Miljö- och byggenheten
Mark- och exploateringsenheten
Affärsdrivande verksamhet
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera för att möjliggöra ökat
helårsboende, KS/2021:302
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
I en ändring av detaljplan pröva förutsättningarna för utökade byggrätter för befintliga fastigheter
i syfte att möjliggöra ökat helårsboende.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Mölneby Nedergård 3:5 med flera har ingått i kommunens förstudie inför ändring av
nio fritidhusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende. Utifrån förstudiens resultat
bedöms det finnas goda förutsättningar för ändring av detaljplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-234
Karta Mölneby Nedergård 2021-02-04
Förstudie Fritidshusplaner Presentation daterad 2021-01-28
Förstudie Fritidshusplaner Planeringsunderlag daterad 2021-01-28
Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsenheten
Mark- och exploateringsenheten
Affärsdrivande verksamhet
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Ändring av del av detaljplan för Svanesunds samhälle för att möjliggöra ökat
helårsboende, KS/2021:304
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. I en ändring av detaljplan pröva förutsättningarna för utökade byggrätter för befintliga
fastigheter i syfte att möjliggöra ökat helårsboende.
2. Inleda planarbetet efter beslut i kommunfullmäktige att införliva hela planområdet i
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Sammanfattning av ärendet
Del av detaljplan för Svanesund samhälle har ingått i kommunens förstudie inför ändring av nio
fritidhusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende. Utifrån förstudiens resultat bedöms
det finnas goda förutsättningar för ändring av detaljplanen. Kommunalt verksamhetsområde för
vatten och avlopp behöver utökas för att omfatta hela planområdet. Planarbetet kan påbörjas så
snart beslut om verksamhetsområde fattats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Karta Detaljplaner Hals daterad 2021-02-24
Förstudie Fritidshusplaner Presentation daterad 2021-01-28
Förstudie Fritidshusplaner Planeringsunderlag daterad 2021-01-28
Beslutet skickas till
Miljö- och byggenheten
Mark- och exploateringsenheten
Affärsdrivande verksamhet
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende,
KS/2021:305
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. I en ändring av detaljplan pröva förutsättningarna för utökade byggrätter för befintliga
fastigheter i syfte att möjliggöra ökat helårsboende.
2. Inleda planarbetet efter beslut i kommunfullmäktige att införliva hela planområdet i
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Hals Stora 2:3 med flera har ingått i kommunens förstudie inför ändring av nio
fritidhusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende. Utifrån förstudiens resultat bedöms
det finnas goda förutsättningar för ändring av detaljplanen. Kommunalt verksamhetsområde för
vatten och avlopp behöver utökas för att omfatta hela planområdet. Planarbetet kan påbörjas så
snart beslut om verksamhetsområde fattats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Karta Detaljplaner hans daterad 2021-02-24
Förstudie Fritidshusplaner Presentation daterad 2021-01-28
Förstudie Fritidshusplaner Planeringsunderlag daterad 2021-01-28
Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsenheten
Mark- och exploateringsenheten
Affärsdrivande verksamhet

30(46)

Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Ändring av detaljplan för Svanviks fritidshusområde med flera för att möjliggöra ökat
helårsboende, KS/2021:306
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
I en ändring av detaljplan pröva förutsättningarna för utökade byggrätter för befintliga fastigheter
i syfte att möjliggöra ökat helårsboende.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Svanvik fritidshusområde har inte ingått i kommunens förstudie inför ändring av nio
fritidhusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende. Utifrån redan kända förutsättningar
bedöms möjligheterna att ändra planen goda. Vidare utredning av lämpligheten föreslås göras
inom ramen för planarbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Karta Svanviks fritidshusområde daterad 2021-02-24
Förstudie Fritidshusplaner Presentation daterad 2021-01-28
Förstudie Fritidshusplaner Planeringsunderlag daterad 2021-01-28
Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsenheten
Mark- och exploateringsenheten
Affärsdrivande verksamhet
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Revidering av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, Svanesund,
KS/2021:245
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Revidera kommunalt VA-verksamhetsområde, Hals-Skogslyckan i Svanesund enligt karta daterad
2021-02-24.
Sammanfattning av ärendet
2015 påbörjades ett arbete med att ändra planer för fritidshusområden för möjliggörande av
åretruntboende pågått. För att kunna genomföra dessa kommande ändringar av detaljplanerna
behöver de kommunala verksamhetsområdena i vissa fall revideras.
Vid planläggning gäller att kommunen behöver redovisa hur en godtagbar VA-lösning kan ordnas
för att detaljplanen inte ska överprövas. Detaljplanens genomförande får inte påverka
miljökvalitetsnormerna för vatten negativt.
Vid utökning av byggrätt möjliggörs boende för fler och ökat helårsboende, vilket antas öka
belastningen på VA-nätet och därmed utsläpp. För att undvika negativ påverkan på
miljökvalitetsnormerna för vatten behövs därför en uppgradering av VA-nätet i form av
anslutning till kommunalt VA.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Kartbilaga, daterad 2021-02-24
Beslutet skickas till
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
Sektor bygg och miljö
Planenheten
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Omfördelning av kommunstyrelsens medel till förfogande till parkenhet, KS/2021:187
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Omfördela 3,5 miljoner kronor från kommunstyrelsens medel till för fogande till sektor
samhällsutvecklings rambudget
2. Återrapportering av uppdraget och redovisning av förbrukade medel ska ske i slutet av 2021
samt eventuella överblivna medel återföras till kommunstyrelsens medel till förfogande.
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2020-11-12 § 98 budget 2021 med plan för 2022 och 2023.
Under Ekonomiska ställningstagande, i budgeten, står att sektor samhällsutveckling från 2021 ska
driftsätta en ny gemensam parkenhet med ökat fokus på trivselhöjande åtgärder i våra orter.
Kostnaderna får högst uppgå till 3,5 miljoner kronor och finansieras, efter särskilt beslut, från
kommunstyrelsens medel till förfogande.
Under 2021 kommer bland annat en trädgårdsingenjör att anställas, skötselplaner för grönytor att
påbörjas, Riktlinjer för parkering och parkeringsnorm tas fram samt en del inköp av
trivselhöjande utsmyckning att göras.
För att förenkla driftsättningen och tillhörande planer föreslår förvaltningen att hela den avsatta
summan på 3,5 miljoner kronor överförs till sektor samhällsutvecklings rambudget.
Återrapportering av uppdraget och redovisning av förbrukade medel ska ske i slutet av 2021 samt
eventuella överblivna medel återföras till kommunstyrelsens medel till förfogande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-2317
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor samhällsutveckling
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Godkännande av patientsäkerhetsberättelse 2020, KS/2021:334
Utskottet för omsorg beslutar att:
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10 § PSL, ska vårdgivare senast den 1 mars varje år
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka
patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen är en del av ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet
enligt SOSFS 2011:9 och beskriver patientsäkerhetsarbetet med kvalitetsregister, egenkontroller,
riskanalyser, avvikelser samt klagomål och synpunkter.
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver också vilka åtgärder som behöver vidtas 2021 för att en god
patientsäkerhet, enligt lag och författningskrav, ska bibehållas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Patientsäkerhetsberättelsen 2020
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Subventionerad måltid inom sektor omsorg, KS/2021:355
Utskottet för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Anta riktlinje för subventionerad måltid inom sektor omsorg.
Sammanfattning av ärendet
Den nya riktlinjen för subventionerade måltider ersätter tidigare riktlinje ”Måltider som
arbetsgivaren betalar” beslutad 2014. Riktlinjen har reviderats för att få en enhetlig hantering av
fri eller subventionerad måltid, så kallad pedagogisk måltid i Orust kommun, som följer
Skatteverkets bestämmelser.
Syftet med riktlinjen ska skapa ett gemensamt förhållningssätt inom sektorn omsorgs
verksamheter när det gäller fri eller subventionerad måltid för kommunens personal.
Till grund för fri eller subventionerad måltid ligger Skatteverkets bestämmelse;
”Motsvarande skattefrihet gäller även viss personal inom vården som har tillsynsskyldighet för
senildementa inom äldreomsorgen. Skattefriheten gäller också vårdpersonal som äter sina
måltider vid samma bord som förståndshandikappade inom omsorgsvården. Samma regler gäller
för personlig assistent som arbetar åt en person med assistansersättning på grund av psykiskt
funktionshinder. En förutsättning för skattefrihet i alla dessa fall är att personalen är skyldiga att
delta i måltiden enligt anställningsavtal eller liknande avtal.”(Skatteverket, Rättslig vägledning
2017).
Fria eller subventionerade måltider i Orust kommun skall endast förekomma om de uppfyller
Skatteverkets bestämmelser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Riktlinje Subventionerad måltid inom sektor omsorg
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Godkännande av remissvar - Riktlinje för omhändertagande av avlidna, KS/2021:275
Utskottet för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Orust kommun har inga synpunkter på utkastet till riktlinjer för omhändertagande av avlidna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i ett kylt utrymme i väntan
på kistläggning. Regionen ansvarar inte för transport till och från sjukhus för obduktion eller
borttagande av till exempel pacemaker.
Idag kontaktar anhörig själva begravningsbyrå efter eget val, som hämtar den avlidne och kör till
vårt kylrum på Kaprifolgårdens äldreboende alternativt till bårhus. Kommunen betalar för
transporten för de som bor på särskilt boende (SOL och LSS) eller har kommunal hemsjukvård i
ordinärt boende.
Enligt förslag till ny riktlinje ska region och kommun upphandla transporttjänsten enligt gällande
lagstiftning om den inte utförs i egen regi. Ett avtal måste finnas mellan transportören, vanligtvis
en begravningsentreprenör, och regionen/kommunen. Det finns möjlighet att ta ut ersättning för
dessa kostnader från dödsboet. Detta är inget vi har gjort hittills.
Vid önskemål om egen transport kan anhöriga eller närstående ta över ansvaret och beställa från
annan entreprenör och då tillfaller kostnaden för transporten dödsboet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Riktlinje omhändertagande av avlidna - utkast
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
E-förslag om liten trappa i slänten Vallmovägen-Capio Vårdcentral, KS/2020:1423
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Tacka kommunmedlemmen för förslaget och informera henne om att slänten säkrats med en
asfalterad väg.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Det behövs en liten trappa i slänten med kullersten mellan Vallmovägen och Capio Vårdcentral.
Det är den naturliga vägen att gå till Capio i slänten som är i kurvan. Där ligger kullersten, som nu
rasar ner, mer och mer för varje person som går där. Även personer som inte har så lätt att gå,
vinglar ner den närmaste vägen, istället för att gå runt förbi Kaprifolgårdens kök.
Det skulle bli både bättre och snyggare med en trappa med ca tre steg i slänten. Kullerstenarna
skulle få ligga kvar, istället för att rasa ner på asfalten.”
Vid röstningens utgång, 2021-02-17, hade förslaget fått 28 röster.
Boende i närheten av den aktuella slänten har redan tidigare påtalat att den är osäker, då den varit
belagd med kullersten och väg saknats. I november 2020 åtgärdade Orust kommun problemet
genom att anlägga en asfalterad gångväg i slänten. Från början var tanken, liksom
förslagsställarens önskemål, att bygga en trappa. Höjdskillnaden var dock för liten för denna
lösning. Viktigast i sammanhanget torde dock vara att man kan ta sig fram på ett säkert sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
E-förslag daterat 2020-11-11
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
E-förslag gällande trygghetslarm på öar utan fast förbindelse med Orust, KS/2020:1313
Utskottet för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Avslå e-förslag gällande trygghetslarm på öar utan fast förbindelse med Orust.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har tagit del av sektor omsorgs information om äldreomsorg på Orust, och ser
en skillnad mellan boende på Orust när det gäller trygghetslarm. I informationsmaterialet står
skrivet att "Bofast på en ö utan fast förbindelse med
Orust beviljas trygghetslarm med inskränkningen, att hemtjänstpersonal endast kan åka på larm
enligt tidtabell för ordinarie färjetrafik". Förslagsställaren skriver vidare att eftersom färjeturerna
under flera år blivit färre och färre, och under kvällar/nätter/tidig morgon finns ingen trafik. För
att möjliggöra att kunna bo kvar i sin bostad med trygghetslarm, föreslås därför att ett avtal skrivs
med sjöräddningen på Käringön för att transportera personal till den/de som behöver hjälp då
det inte går någon färjetrafik.
Utredning
Sektor omsorg har tittat på olika lösningar vi flera tillfällen. I dagsläget får brukaren information
av biståndshandläggare om problem som kan uppkomma med larm som från brukare på öar med
reguljär färjetrafik. Brukaren får då lämna kontaktpersoner som kan kontaktas vid larm, om
personal inte kan transportera sig till bostaden. Alla larm besvaras, men beroende på larmorsak
påverkas inställelsetiden av färjetrafikens tidtabell.
Färjetrafiken leds av antingen Trafikverket eller Västtrafik, beroende på vilken färjeled det gäller.
Då hemtjänsten inte räknas som blåljustrafik, har vi inte möjlighet att kalla på färjan vid behov.
En skrivelse har gjorts från Sotenäs kommun, för att påtala att Trafikverket enligt sin uttryckta
ambitionsnivå och uppdrag borde ha möjlighet att se över möjligheten att köra extraturer för
vägfärjor vid specifika behov hos medborgarna utan att det innebär en extrakostnad för
kommunerna. En extra tur av Trafikverket kostar idag 700 kr per enkel transport.
Verksamhetschef för äldreomsorg har talat med stationsansvarig på Sjöräddningen gällande
frågan om möjlighet att teckna avtal med dem. De är oerhört restriktiva med att teckna avtal. De
är en ideell förening, och kan inte ta ut några avgifter. De ska också vara tillgängliga för andra
larm, och kan vara upptagna i larm och har då inte möjlighet att transportera personal. De hjälper
dock gärna till om de kan i akuta situationer, och nås då via 112.
Bedömning
Sjöräddningen är inte intresserade av att teckna avtal för att transportera personal vid larm från
brukare på öar utan fast förbindelse. E-förslaget bör därför avslås.
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
E-förslag daterad 2020-10-29
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Sektor omsorg
Administrativa enheten
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun, KS/2021:276
Utskottet för lärandes beslut
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Orust kommun har inget att erinra mot godkännande av Thorengruppen AB som huvudman för
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun.
Skolinspektionen bör dock i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på platser och därmed
rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Sammanfattning av ärendet
Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet AB’s befintliga godkännande
på den befintliga enheten i Ale. I dagsläget erbjuds följande gymnasie-program på enheten: Barnoch fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa, Försäljning- och serviceprogrammet,
Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad och måleri, El- och
energiprogrammet med inriktning elteknik, Industritekniska programmet med inriktning
svetsteknik samt Fordons- och transportprogrammet med inriktningarna personbil, transport
samt lastbil och mobila maskiner. I samband med ansökan önskar Thorengruppen AB utöka
godkännandet med ytterligare två gymnasieprogram: Barn- och fritidsprogrammet med inriktning
pedagogiskt och socialt arbete samt Vård- och omsorgsprogrammet.
Ansökan gäller samtliga ovanstående gymnasieprogram och sammanlagt cirka 310 platser vid fullt
utbyggd verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Remiss daterad 2021-02-22
Ansökan

Beslutet skickas till
Skolinspektionen
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun, KS/2021:277
Utskottet för lärandes beslut
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Orust kommun har inget att erinra mot godkännande av Thorengruppen AB som huvudman för
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals
kommun. Skolinspektionen bör dock i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på platser och
därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Sammanfattning av ärendet
Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet AB’s befintliga godkännande
på den befintliga enheten i Munkedal. I dagsläget erbjuds följande gymnasieprogram på enheten:
Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad och måleri, El- och
energiprogrammet med inriktning elteknik, Industritekniska programmet med inriktning
svetsteknik, Försäljning- och serviceprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet med
inriktning personbil. I samband med ansökan önskar Thorengruppen AB utöka godkännandet
med ytterligare två gymnasieprogram: Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna
pedagogiskt och socialt arbete samt fritid och hälsa, Vård- och omsorgsprogrammet samt den
ytterligare inriktningen plåtslageri inom Bygg- och anläggningsprogrammet.
Ansökan gäller samtliga ovanstående gymnasieprogram och sammanlagt cirka 200 platser vid fullt
utbyggd verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Remiss daterad 2021-02-22
Ansökan
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Beslut av fördelning av statsbidraget "Extra skolmiljarden" år 2021, KS/2021:296
Utskottet för lärandes beslut
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Tilldela Sektor Lärande statsbidraget ”Skolmiljarden” för förstärkningar för elever i årskurs 4-9
under år 2021.
Sammanfattning av ärendet
För att möta den tuffa utmaningen som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 2021. Syftet med tillskottet är att bidra
till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den
utbildning de har rätt till, trots pandemin.
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Sedan är det
upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt
till utbildning.
Kommunens bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
Orust kommun tilldelning av ”skolmiljarden” blir 1 275 317 kronor.
Statsbidraget kommer fördelas enligt nedanstående:
Orust kommun
1 109 899 kronor
Friskolor Orust
149 410 kronor
Utanför kommunen
16 008 kronor
Beräkningen har skett utifrån inskrivna elever i årskurs 4-9, inte särskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
Ekonomienheten
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021),
LVS/2021:1
Utskottets för lärandes beslut
Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling
av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Sektor Lärande. Informationen ska
inte göras på individuell nivå utan i form av mängdredovisning och utifrån professionell
bedömning av anmälningarna som lämnas in.
Sektorchef ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar (2021)
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 32 rapporter: 10
rapporter avser Henåns skola, 4 rapporter avser Ellös skola varav 2 avser avslutade ärenden, 3
rapporter avser Varekils skola och 15 rapporter avser Ängås skola.
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Anmälan av inkomna skrivelser, KS/2021:310, KS/2021:153
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 2021-03-10.
KS/2021:153
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Anmälan av delegeringsbeslut, KS/2021:24
Sammanfattning av ärendet
Lista med delegeringsbeslut för perioden 2021-02-01 – 2021-02-28, kommunstyrelsen.
Lista med anställningsavtal (2021), numrerade 78-147, HR-enheten.
Delegeringsbeslut färdtjänst, perioden 2020-11-01 - 2021-02-28, kommunstyrelsen.
Redovisning av beslut fattade med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning – sektor
omsorg, sekretess, enligt listor för februari 2021.
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsen
Ordförandens information, KS/2021:5
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