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Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
KF §

Nr

Ledamot

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kerstin Gadde (S)
Bertil Olsson (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)
Johan Eriksson (S)
Inger Heimburger (S)
Reine Johansson (S)
Astrid Gardeheim (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 (C)
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)
Christian Hansen (SD)
Sandra Hallenberg (SD)
Fredrik Stengavel (SD)
Vakant

36
37

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

38

Rolf Sörvik (V)
Anders Tenghede (V)
Sickan Johansson (V)
Vakant

39

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
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Ärende

Dnr

1.

Godkännande av årsredovisning för Orust
kommun

KS/2018:85

2.

Revisionsberättelse för år 2017 samt
ansvarsfrihet

KS/2018:85

3.

Godkännande av Stiftelsens Orustbostäders
KS/2018:373
årsredovisning för år 2017 samt beviljande av
ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse

4.

Utredningsuppdrag återvinningscentral
(ÅVC) inom Orust kommun

KS/2017:1368

5.

Antagande av detaljplan för del av Henån
1:37 - "Ungdomens hus"

KS/2016:321

6.

Motion om utredning av
kommunsammanslagning

KS/2017:1637

7.

Medborgarförslag om jämställdhet

KS/2016:1525

8.

Revisionen informerar

9.

Kvartal 4 2017 - Redovisning av
statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och LSS enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för
vård och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g
§ LSS)

KS/2017:13

10.

Redovisning av obesvarade motioner 2018

KS/2015:1898,
KS/2015:388,
KS/2018:342

11.

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2018

KS/2018:343

12.

Fyllnadsval som huvudman Sparbanken

13.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige

KS/2018:472

Sid

1-8
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Ärende
14.

Dnr

Anmälan av inkomna skrivelser

10-27

ORUST KOMMUN

Ulla Kedbäck
Ordförande

Sid

Ulrika Swedenborg
Sekreterare
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Godkännande av årsredovisning för Orust kommun
Dnr KS/2018:85
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna upprättad årsredovisning 2017.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för år 2017.
Kommunens resultat var positivt och uppgick till plus 40 mkr. Det budgeterade
resultatet var plus 32,3 mkr och budgetavvikelsen uppgick till plus 7,7 mkr.
Nämndernas budgetöverskott uppgick sammanlagt till plus 3,2 mkr (0,4 %).
Omsorgen redovisade ett budgetunderskott om minus 12,6 mkr (-3,6 %) och
lärande en budgetavvikelse på minus 1,8 mkr. En fördjupad kostnadsanalys
genomfördes inom omsorgen och en handlingsplan med åtgärder för att komma
till rätta med den ekonomiska utvecklingen antogs.
Nettoinvesteringarna uppgick till 86,2 mkr, vilket var lägre än den budgeterade
nivån på 170,3 mkr. Avvikelsen beror i första hand på att investeringar har blivit
framflyttade eller uteblivit. Bland kommunens större investeringar kan nämnas
vatten- och avloppsledningar i Kungsviken, ombyggnation av kommunhus,
takbyte på Ängås skola samt översvämningsåtgärder i Henåns hamn.
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 såväl finansiella mål som mål för verksamheten.
Samtliga fyra finansiella mål och fem strategiska mål nåddes under året. Det
innebar att kommunen uppfyllde målen för god ekonomisk hushållning.
I kommunens ekonomistyrningsprinciper ges möjlighet för kommunfullmäktige
att besluta om överföring av såväl överskott som underskott för verksamheterna
mellan åren. Förvaltningsområde omsorg redovisar ytterligare ett år med kraftig
budgetavvikelse. De anses dock ha mycket begränsade möjligheter att utöver
pågående aktiviteter enligt handlingsplanen för ekonomi, arbeta in sitt underskott
kommande år.
Resultatet för koncernen var positivt och uppgick till 45,4 mkr. I koncernen ingår
förutom kommunen, Stiftelsen Orustbostäder som redovisade ett positivt resultat
om 5,4 mkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-03-14 § 35 kommunfullmäktige
besluta att godkänna upprättad årsredovisning 2017.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-01
Årsredovisning Orust kommun 2017
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Revisionsberättelse för år 2017 samt ansvarsfrihet
Dnr KS/2018:85
Revisionen, utsedda av kommunfullmäktige, har granskat den verksamhet som
bedrivits i kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt
överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2017 daterad 2018-03-28
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Godkännande av Stiftelsens Orustbostäders årsredovisning för år
2017 samt beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
Dnr KS/2018:373
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2017.
2. Bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2017
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Orustbostäder har upprättat en årsredovisning för räkenskapsåret
2017-01-01 – 2017-12-31 som lämnats in till Orust kommun. Med handlingarna
följer även revisionsberättelsen.
Orust kommun ska behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15
Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning 2017
Revisionsberättelse daterad 2018-02-12.
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Utredningsuppdrag återvinningscentral (ÅVC) inom Orust
kommun
Dnr KS/2017:1368
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Timmerhults återvinningscentral avvecklas och stängs från och med 2021-0131.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda och utveckla Månsemyrs
återvinningscentral för att kunna ta emot kunder från hela Orust.
Reservationer och särskilda uttalanden
Michel Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i beslut 2017-09-14 § 110
kommunförvaltningen i uppdrag att utreda möjliga effekter av att ha en respektive
två återvinningscentraler inom kommunen.
Sektor samhällsutveckling, avdelningen för renhållning, har arbetat fram en
utredning som belyser fyra möjliga alternativ ut miljösynpunkt, ur kundperspektiv
och ur ekonomiskt perspektiv.
Utredningen belyser dagens situation och fyra alternativa framtida lösningar. Ur
kundperspektiv och miljöperspektiv är skillnaderna i de fyra alternativen små. Ur
ekonomiskt perspektiv är alternativ 2 betydligt mindre kostsamt.
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2018-03-07 § 19 kommunfullmäktige
besluta att Timmerhults återvinningscentral avvecklas och stängs från och med
2021-01-31, samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda och utveckla
Månsemyrs återvinningscentral för att kunna ta emot kunder från hela Orust.
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Förslag under sammanträdet
Lars Larsson (C), Ulf Sjölinder (L) samt Kristina Svensson (MP) föreslår
kommunfullmäktige besluta att Timmerhults återvinningscentral avvecklas och
stängs från och med 2021-01-31 samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
förbereda och utveckla Månsemyrs återvinningscentral för att kunna ta emot
kunder från hela Orust.
Hans Pettersson (M) föreslår kommunstyrelsen att återremittera ärendet med
hänvisning till att undersöka kostnader, kvalité och perspektiv från medborgarna.
Alexander Hutter (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att Timmerhults
återvinningscentral avvecklas och stängs från och med 2021-01-31, och ge
kommunstyrelsen i uppdrag att under en övergångsperiod förbereda Månsemyrs
återvinningscentral för att kunna ta emot kunder från hela Orust, samt att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och förbereda för en ny återvinningscentral
med en centralare placering på ön.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet skall avgöras idag och finner att Hans Petterssons
(M) förslag fallit och ställer därefter förslag 1 och 3 mot varandra och finner Lars
Larsson (C), Ulf Sjölinder (L) och Kristina Svenssons (MP) förslag antaget.
Omröstning begärs och genomförs.
Lars Larsson (C), Ulf Sjölinder (L) och Kristina Svenssons (MP) förslag = Ja
Alexander Hutters förslag = Nej
Vid omröstningen avges 5 ja-röster, 4 nej-röster och 3 avstår. Hur var och en
röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-01-04
Utredning om återvinningscentraler i Orust kommun, 2018-01-08
Beslutet skickas till
Miljö- och renhållningsingenjör
Chef affärsdrivande verksamhet
Sektorchef samhällsutveckling
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Antagande av detaljplan för del av Henån 1:37 "Ungdomens hus"
Dnr KS/2016:321
Kommunstyrelsens beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta förslag till detaljplan för del av Henån 1:37, daterat 2018-02-05, enligt planoch bygglagen 5 kap 27 §.
Sammanfattning av ärendet
I kommunstyrelsens uppdragsdokument 2015-2017 och detaljbudget för 2015
anges som ett riktat uppdrag att utreda möjligheten till en gemensam
samlingspunkt för ungdomar. Våren 2016 gjordes en delrapport och det alternativ
som utredningen sett som mest lämpligt är att bygga om och bygga till nuvarande
fritidsgård inom fastigheten Henån 1:37. För att gå vidare krävdes dock en
planändring. Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-28 § 189 att ställa sig bakom
lokaliseringen av Ungdomens hus till Henån, fastigheten Henån 1:37, som
beslutades av utskottet för samhällsutveckling 2016-09-07 § 118.
Ett detaljplaneförslag upprättat 2016-11-14 beslutades av utskottet 2016-11-29 §
159 att godkännas för samråd. Planhandlingarna har varit föremål för samråd
enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 2016-12-01--2017-01-01.
Länsstyrelsen anhöll om förlängd remisstid till den 16 januari vilket beviljades.
Efter att en av två sakägare motsatte sig samrådets planförslag övergick
planförfarandet från begränsad planförfarande till ett standardförfarande.
Geoteknisk utredning krävdes, enligt yttrande från statens geotekniska institut och
länsstyrelsen, och en sådan blev klar i maj 2017. Planförslaget reviderades efter
samrådets yttranden.
De reviderade planhandlingarna har sedan varit föremål för granskning enligt 5
kap 18 § 2 plan- och bygglagen under tiden 2017-10-23--2017-12-31.
Under granskningen har det inkommit 3 yttranden och ingen sakägare motsatte sig
förslaget. Planförslaget slutjusterades i februari 2017.
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2018-03-07 § 16 kommunfullmäktige
besluta att anta förslag till detaljplan för del av Henån 1:37, daterat 2018-02-05,
enligt plan- och bygglagen 5 kap 27 §.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2018-02-26
Plankarta, daterad 2018-02-05
Planbeskrivning, daterad 2018-02-13
Granskningsutlåtande, upprättat 2018-01-26
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Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Larsson (C) yrkar bifall till utskottets för samhällsutveckling förslag.
Beslutet skickas till
Ungdomsrådet
Fritidsenheten
Sektor samhällsutveckling
Plan, mark och exploatering
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Motion om utredning av kommunsammanslagning
Dnr KS/2017:1637
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
Avslå motionen.
Reservationer och särskilda uttalanden
Ulf Sjölinder (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Veronica Almroth och Ulf Sjölinder, Liberalerna föreslår i motion 2017-09-27
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att utreda en
kommunsammanslagning för Orust med direktiven:
1. Utredningen ska vara allsidig och objektiv.
2. Utredningen ska utföras av extern part.
3. Utredningen ska bekostas av kommunstyrelsens medel till förfogande.
4. Utredningen ska ge svar på vilka angränsade kommuner eller
kommundelar som skulle kunna vara möjliga partners inbegripet vilka föroch nackdelar respektive förslag har främst för vår egen kommun men
även översiktligt för de andra inblandade kommunerna.
5. Utredningen ska ge svar på vilka förändringar som krävs av vår kommun
för att göra en sammanslagning önskvärd för alla inblandade kommuner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-03-14 § 32 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att utreda en bra kommunsammanslagning
för Orust.
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Sörkvist (C), Hans Pettersson (M) och Elsie-Marie Östling (S) föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Ulf Sjölinder (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till
kommunstyrelsen att utreda en kommunsammanslagning för Orust.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller Maria Sörkvist (MP), Hans Pettersson (M) och Elsie-Marie
Östlings (S) förslag.
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Medborgarförslag om jämställdhet
Dnr KS/2016:1525
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Med bifall till medborgarförslaget uppdra till kommunstyrelsen att synkronisera
arbetet med målstyrning och uppföljning enligt den nya styrmodellen med
processen att motverka den diskriminering som medborgarförslaget avser.
Sammanfattning av ärendet
Johan Stein föreslår i medborgarförslag daterat 2016-09-02 att
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen
rapportera till kommunfullmäktige hur förvaltningens insatser för att motverka den
diskriminering som statistiken påvisar har lyckats.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-13 § 114 att remittera medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-26 § 101 att återremittera ärendet för att
överväga hur man i årsredovisningen kan förtydliga hur insatserna för att
motverka diskriminering har lyckats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-03-14 § 36 kommunfullmäktige
besluta att med bifall till medborgarförslaget uppdra till kommunstyrelsen att
synkronisera arbetet med målstyrning och uppföljning enligt den nya styrmodellen
med processen att motverka den diskriminering som medborgarförslaget avser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23
Medborgförslag daterad 2016-09-02
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Revisionen informerar
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Kvartal 4 2017 - Redovisning av statistikrapport om gynnande
beslut som inte har verkställts enligt SoL och LSS enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg (16
kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS)
Dnr KS/2017:13
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 4 2017 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under 2017 enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO (16 kap. 6 f §
SoL och 28 f-g LSS).
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 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring
2008) 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 skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering kvartal 4 2017 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorgen (SoL)
Vård och omsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

8
8
3

Beslut
verkställt efter
3 mån.

6
1
1

Inrapportering har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under
januari 2018 samt till kommunens revisorer 2018-02-09.
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 förslog 2018-03-13 § 19 kommunfullmäktige besluta att
godkänna statistikrapport kvartal 4 2017 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under 2017 enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO (16 kap. 6 f §
SoL och 28 f-g LSS).
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor 2018-02-08
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Sektor omsorg
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Redovisning av obesvarade motioner 2018
Dnr KS/2015:1898 KS/2015:1898 KS/2015:1898
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Lägga redovisning av ännu ej besvarade motioner till handlingarna.
2. Följande motioner avskrivs från ytterligare beredning, och kan därigenom
avslutas:
- KS/2015:388, Motion om riktlinjer för exploateringsavtal, med hänvisning till att
riktlinjer beslutades i kommunfullmäktige 2017-04-06 § 34.
- KS/2015:1898, Motion om avyttring av markområde för bostadsbyggnation vid
Tuvesvik till privata aktörer som är beredd på att bygga bostäder, med hänvisning
till kommunfullmäktiges beslut 2018-02-08 § 3 om Tilldelning av markanvisning
för Tuvesvik, Lavön 2:9.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen kap 5 § 35 står att en motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget
från vidare handläggning, Lag (2017:725).
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 28, så ska kommunstyrelsen en gång
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
enligt arbetsordningen göras på fullmäktiges ordinarie aprilmöte.
Som underlag finns en sammanställning från förvaltningen över ännu ej besvarade
motioner, daterad 2018-03-14.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-08
Redovisning av obesvarade motioner, daterad 2018-03-14.
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2018
Dnr KS/2018:343
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Lägga redovisningen av ännu ej besvarade medborgarförslag till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen kap 5 § 35 står att en motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget
från vidare handläggning, Lag (2017:725).
Enligt Kommunallagen (KL) kap 5 § 34 får kommunfullmäktige överlåta till
styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag.
Enligt KL kap. 6 § 34 a ska nämnd som handlägger medborgarförslag minst en
gång om året informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i ärendena.
Som underlag finns en sammanställning från förvaltningen över ännu ej besvarade
medborgarförslag, daterad 2018-03-14.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-08.
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2018, daterad 2018-03-14.
Beslutet skickas till
Kommunsekreteraren

2018-04-04

Kommunfullmäktige

Fyllnadsval som huvudman Sparbanken
Dnr KS/2018:166
Lena Jansson (V) har i skrivelse daterad 2018-01-24 avsagt sig uppdraget som
Huvudman Sparbanken

22

2018-04-04

Kommunfullmäktige

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
Dnr KS/2018:472
Christian Hansen (SD) har i skrivelse daterad 2018-03-31avsagt sig uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige
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2018-04-04

Kommunfullmäktige

Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr
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