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Ledamot som är förhindrad delta
inkallar ersättare att tjänstgöra

Sammanträdet är öppet för
allmänheten

Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, Henån, 2020-03-12, klockan 18:00

Övriga

Henrik Lindh, kommundirektör
Börje Olsson, utvecklingschef
Elisabeth Martinsson, sekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen, Henån
Måndag den 16 mars 2020, klockan 17:00

Ärende

Dnr

1.

Revisionen informerar 2020

KS/2020:273

2.

Godkännande av revidering av
investeringsbudget 2020

KS/2018:1988

3.

Beslut avseende Västvatten

KS/2018:143

4.

Friköp av mark Käringön 1:1, Karingo

KS/2018:1345

5.

Antagande av Biblioteksplan

KS/2019:1392

6.

Antagande av Regler för allmänpolitisk KS/2019:748
debatt

7.

Antagande av förtydligande i § 4
Färdtjänstregler

KS/2019:1475

8.

Medborgarförslag om pendelparkering
vid Svanesundsfärjan

KS/2020:120

1

2020-03-03
Kommunfullmäktige
Ärende

Dnr

9.

Interpellation angående Orust
kommuns beredskap inför en
kris/krigssituation

KS/2020:137

10.

Interpellation om varför miljö- och
byggnadsnämnden gått emot och
återremitterat så många ärenden

KS/2020:262

11.

Interpellation om Fyrbodal och
brofrågan

KS/2020:283

12.

Fyllnadsval av huvudmän för Orusts
Sparbank för tiden 2019-2022

KS/2018:1530

13.

Fyllnadsval av revisor för kommunens
räkenskaper och förvaltning för tiden
2019-2022

KS/2018:1517

14.

Motion om riktlinjer för budgetrutiner

KS/2019:1316

15.

Motion om vilkorat försörjningsstöd

KS/2019:1401

16.

Motion om pedagogisk omsorg

KS/2019:1402

17.

Redovisning av statistikrapport om
gynnande beslut som inte verkställts
enligt SoL/LSS - kvartal 3

KS/2019:102

18.

Anmälan om inkomna skrivelser

KS/2019:1517,
KS/2019:1518,
KS/2020:166,
KS/2020:255,
KS/2020:82

ORUST KOMMUN
Hans Pernervik
Ordförande

Elisabeth Martinsson
Sekreterare
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Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
KF §

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ledamot
Kerstin Gadde (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Britt-Marie Andrén
Karlsson (S)
Roger Hansson (S)
Ulla Buhr (S)
Eva Skoglund (S)
Soraya Zarza Lundberg (S)
Alexander Hutter (S)
Anne-Marie Petersson (S)
Jörgen Nielsen (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Lotta Husberg (S)
Agneta Melin (S)
Reine Johansson (S)

10
11
12
13
14
15
16

Anne Kolni (M)
Robert Larsson (M)
Anders Arnell (M)
Tommy Eriksson (M)
Hilden Talje (M)
Maths Gustafsson (M)
Martha Arnell (M)
Ingemar Talje (M)
Anna Gustafsson (M)
Ingemar Johansson (M)
Nils Pettersson (M)

17
18
29
20
21
22

Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Daniel Peterson (C)
Gun-Britt Hermansson (C)
Ulla-Britt Bagge (C)
Börje Pettersson (C)
Peter Kristensson (C)
Johan Stein (C)
Reinhold Hedenblad (C)

23
24
25
26
27
28

Leif Kinle (SD)
Martin Oscarsson (SD)
Kristoffer Johansen (SD)
Maritha Dyfverman (SD)
Håkan Johansson (SD)

29
30
31

Hans Pernervik (FO)
Michael Relfsson (FO)
Andreas Berglin (FO)

Närv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkni
Avst
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Aina Gunnarsson (FO)
Els-Marie Ragnar(FO)
KF §
Nr
32
33
34

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

35
36
37

Kia Nordqvist (MP)
Martin Reteike (MP)
Ulla Kedbäck (MP)
Susanne Andersson (MP)
Sven Olsson (MP)

38
39

Thomas Asker (KD)
Kajsa-Karin Andersson (KD)
Theodor Helleberg (KD)
Anders Persson (KD)

40
41

Rolf Sörvik (V)
Anders Tenghede (V)
Roy Lundberg (V)
Lena Jansson (V)

Summa

Närv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkn
Avst
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Revisionen informerar 2020
Dnr KS/2020:273
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Godkännande av revidering av investeringsbudget 2020
Dnr KS/2018:1988
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna reviderad investeringsbudget för 2020 i enlighet med tjänsteskrivelse
daterad 2020-01-29, vilket innebär att investeringsnivån höjs med 31 miljoner
kronor från tidigare beslutad nivå på 139 miljoner kronor till 170 miljoner kronor.
Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Larsson (C), Daniel Petersson (C), Martin Reteike (MP) och Rolf Sörvik (V)
meddelar att de inte deltar i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för 2020 med plan 20212022, 2019-08-22, § 66. Den beslutade investeringsnivån för 2020 uppgick till
högst 150 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 § 109 att
utöka sektor omsorgs ram med 11,5 miljoner kronor genom att sänka resultatet
med motsvarande, vilket i sin tur innebar att investeringsbudgeten minskades med
motsvarande till 139 miljoner kronor för att undvika ytterligare nyupplåning. När
2019 års ekonomiska utfall för investeringarna nu är klart blev utfallet 100,2
miljoner kronor. Det ska jämföras med budgeten som var på 118,6 miljoner
kronor. Differensen, 18,4 miljoner kronor, är till största delen investeringar som är
igångsatta men av olika anledningar blivit försenade. Dessa investeringsmedel
behöver flyttas över till 2020 års investeringsram.
Under 2019 har det pågått 10 stora projekt som fortsätter under 2020 och som
tillsammans budgeteras till 123 miljoner kronor 2020 inklusive flytt av medel
mellan 2019 och 2020. Dessa är VA-utbyggnad på Rossön och Slussen, VA-länk
väst/bro, VA-länk syd, byte av vattenservis i Ellös, åtgärder på Månsemyr
återvinningscentral, ombyggnad av Strandgårdens och Ängsvikens särskilda
boende, ombyggnad av Gullholmsbadspiren samt renovering av piren Henån.
Därtill planeras ytterligare projekt under 2020 på cirka 40 miljoner kronor, bland
annat start ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk, fordon och fortsatta åtgärder
på Månsemyr återvinningscentral, ombyggnation av Ellös gamla högstadieskola
till låg- och mellanstadieskola, utbyte av energikällor i våra fastigheter, utbyggnad
av fiberstamnät och förstärkningsåtgärder i ån i Henån etapp 2. Dessa projekt är i
flera fall möjliga att skjuta fram, men då behöver förvaltningen återkomma med
konsekvenserna av detta.
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Årligen behövs också olika reinvesteringspotter för till exempel
underhållsåtgärder på våra fastigheter och mindre investeringar i sektorerna för
cirka 10 miljoner kronor. Sammantaget gör verksamheterna bedömningen att de
pågående och planerade investeringbehoven för 2020 summerar till en
investeringsnivå på 170 miljoner kronor.
Det procentuella utfallet av investeringarna blev för år 2019, 84 % av budgeterad
nivå. Om utfallet inte blir högre 2020 skulle senast beslutade investeringsnivån på
139 miljoner kronor räcka. Det kan finnas skäl att tro att inte hela
investeringsbudgeten kommer behövas eftersom det är många faktorer, såväl inre
som yttre, som ska stämma med planeringen för att det ska bli så. Dock har
verksamheterna och cheferna gjort sitt yttersta för att bedömningen ska vara så
realistisk som möjligt utifrån de faktorer som verksamheterna kan påverka.
Det är kassaflödet som avgör om kommunen kan finansiera sina investeringar med
egna medel eller om nyupplåning krävs. I samband med att fullmäktige beslutade
om budget 2020 med plan för 2021 och 2022 (2019-08-22, § 66), beslutades en
nyupplåning för 2020 på 76 miljoner kronor. Även om fullmäktige godkänner en
högre investeringsnivå, än vad som egentligen är finansierat i budgeten, finns det
anledning att tro att inte ytterligare nyupplåning kommer att behövas. Det beror
dels på att de likvida medlen på banken vid årets början låg på en högre nivå än
budgeterat samt att hela investeringsbudgeten sällan nyttjas fullt ut. Om
kassaflödesbudgeten med nyupplåning ska ändras innebär det också att de
finansiella målen behöver ändras.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår kommunförvaltningen att
fullmäktige höjer investeringsnivån utan att varken ändra kassaflödesbudgeten
eller de finansiella målen. Utvecklingen följs noga i samband med
delårsrapporterna och om prognosen trots allt pekar på att hela
investeringsutrymmet kommer behövas får fullmäktige ta ställning till eventuellt
beslut om nyupplåning senare under året.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-12 § 29 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna reviderad investeringsbudget för 2020 i enlighet med tjänsteskrivelse
daterad 2020-01-29, vilket innebär att investeringsnivån höjs med 31 miljoner
kronor från tidigare beslutad nivå på 139 miljoner kronor till 170 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-29
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorschefer
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Beslut avseende Västvatten
Dnr KS/2018:143
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avstå från ett samgående mellan Västvatten AB och Orust kommun.
Sammanfattning av ärendet
I flerårsplanen 2015-2017 antog Kommunfullmäktige fyra prioriterade mål. Ett av
dessa mål är God ekonomisk hushållning. Nämnder och utskott tog i sin tur fram
uppdrag som skall verkställas i syfte att uppnå målet. Ett av dessa uppdrag är
”Genomlysning av VA-verksamheten med avseende på uppdragets innehåll och
organisation”.
Sektor Samhällsutveckling presenterade för kommunstyrelsens arbetsutskott 201704-11 § 40 möjliga lösningar och alternativa vägval för Orust kommuns VAverksamhet. Arbetsutskottet beslutade då att förvaltningen skulle fortsätta arbetet
med ett utredningsuppdrag med inriktning på Västvatten. Grunderna i
föreliggande utredning har informerats till Kommunstyrelsen 2017-12-18 § 277.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-08 § 29 att ställa sig positiva till
samarbete med Västvatten och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett
förslag på samarbetsavtal mellan Västvatten AB och Orust kommun.
2019-03-08 skickade förvaltningen in en formell förfrågan till Västvatten AB om
att upprätta förslag till samarbetsavtal, aktieägaravtal och bolagsordning för att
eventuellt därefter ansöka om delägarskap i Västvatten AB.
2019-09-25 informerades Kommunstyrelsen av Västvattens VD Peter Johansson,
styrelseordförande Jens Borgland samt före detta vice styrelseordförande Roland
Mattsson om Västvattens verksamhet, organisation och pågående arbete med att
utreda möjligheterna till ett eventuellt samgående mellan Orust VA och Västvatten
AB.
Därefter har Västvatten AB i november 2019 inkommit med förtydligande
avseende ekonomiska konsekvenser i uppstartsskedet inför ett framtida
samgående. I korthet bedöms att processen inför ett eventuellt samgående kommer
att belasta VA-verksamheten med:
•

Informationsmöte med Orust VA-organisation, politik m fl.

•

Uppföljande möten under uppstartsperioden

•

Statusbedömning reningsverk, vattenverk, yttre anläggningar
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•

Konsekvensanalyser

•

Systemanpassningar av övervakningssystem, administrations- och
faktureringssystem, kartsystem, lönesystem, ekonomisystem, m fl.

Enligt uppskattningar från Västvatten AB kommer den arbetstid och kostnad som
Västvatten AB lägger ner i uppstartsskedet att uppgå till åtminstone 1 100 – 1 350
tkr vilken kommer att debiteras Orust. Till detta kommer även egen tid som Orust
kommun lägger ner vilken uppskattas till lika mycket. Det innebär att
förvaltningen uppskattar att den totala uppstartskostnaden bör budgeteras till 2 200
– 2 700 tkr.
Inom VA-verksamhetens budget för 2020 samt plan för 2021-2022 är inte dessa
kostnader budgeterade och förvaltningen bedömer att de inledande beräkningarna
från Västvatten AB visar på att detta bör beaktas i det kommande budgetarbetet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-15 § 8 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att följande förslag överlämnas till kommunfullmäktige:
Avstå från ett samgående mellan Västvatten AB och Orust kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-10
Beslutet skickas till
Sektorschef Samhällsutveckling
Chef Affärsdrivande verksamhet
Västvatten AB
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Friköp av mark Käringön 1:1, Karingo
Dnr KS/2018:1345
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Avslå ansökan om friköp med hänvisning till kommunens riktlinjer för
sjöbodar och sjönära byggnader, samt
2. Uppdra till kommunförvaltningen att upplåta markområdet med
anläggningsarrende.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om friköp av markområde för ostronbar på fastigheten Käringön 1:1
inkom den 9 oktober 2018.
Vid information om ansökan i utskottet för samhällsutveckling 2019-12-04 § 171
fördes ett resonemang med slutsatsen att, även om intentionen med antagen
detaljplan var att tillåta avstyckning av ostronbaren, ska friköp inte medges då det
kan innebära en risk för ökad privatisering av strandlinjen.
Ett beslut om att avslå ansökan om friköp har stöd i kommunens riktlinjer för
sjöbodar och sjönära byggnader som anger att sjönära byggnader ska upplåtas med
anläggningsarrende.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-01-08 § 5 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå ansökan om friköp med hänvisning till kommunens riktlinjer för sjöbodar
och sjönära byggnader, samt
Uppdra till kommunförvaltningen att upplåta markområdet med
anläggningsarrende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-19
Beslutet skickas till
Mark och exploatering
Sökande
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Antagande av Biblioteksplan
Dnr KS/2019:1392
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anta biblioteksplan att gälla 2020-2023.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges riksdag antog en ny bibliotekslag 2013 (SFS 2013:801), vilken trädde i
kraft den 1 januari 2014. Nytt i denna var en paragraf om biblioteksplaner där det
stipuleras att:
§ 17 Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet.
Innevarande biblioteksplan för Orust kommun antogs av kommunfullmäktige
2015-10-08 § 139 (diarienummer KS/2015:670) och gäller för perioden 20162019. I biblioteksplanen formuleras biblioteksverksamhetens verksamhet och
vision. En stor del av planen omfattar beskrivning av fem fokusområden som
verksamheten särskilt ska ägna sig åt (kapitel 6), samt kapitel om personal och
uppföljning. Kapitel 6 har fungerat som en lokal arbetsplan för
biblioteksverksamheten och har kontinuerligt reviderats och uppdaterats varje år.
Idag har exempelvis Kulturrådet krav på att kommuner, som söker bidrag från
dem, måste ha en gällande biblioteksplan för att kunna erhålla bidrag från dem.
Det är därför av stor vikt att kommunen har en gällande biblioteksplan.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-01-08 § 3 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att följande förslag överlämnas till kommunfullmäktige:
Anta biblioteksplan att gälla 2020-2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-13
Biblioteksplan, daterad 2019-12-13
Beslutet skickas till
Kultur och bibliotek
Orust kommuns författningssamling
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Antagande av Regler för allmänpolitisk debatt
Dnr KS/2019:748
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig besluta att:
Anta Regler för allmänpolitisk debatt, daterade 2020-01-02.
Sammanfattning av ärendet
I motion daterad 2019-05-27 initierade Thomas Asker och Kajsa-Karin Andersson
(KD) frågan om allmänpolitisk debatt i samband med kommunfullmäktiges
sammanträden. I ställningstagande till motionen beslutade kommunfullmäktige
2019-11-14 § 102 att:
Allmänpolitisk debatt ska införas i samband med kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträden och hållas vid två tillfällen per år (en debatt på våren samt en på
hösten) med start år 2020. Debatten ska vara avsedd för kommunfullmäktiges
ledamöter samt tjänstgörande ersättare och ska ske separat efter fullmäktiges
handläggning av ärenden.
Uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt ta fram förslag till regler för den
allmänpolitiska debatten.
Utvärdering samt ställningstagande till fortsatt tillämpning av allmänpolitisk
debatt vid kommunfullmäktiges sammanträden ska ske före ingången av år 2021.
Förslag till regler för debatt i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden
har nu sammanställts.
Eftersom utvärdering av allmänpolitisk debatt ska ske före ingången av år 2021 är
det lämpligt att sätta giltighetstiden för reglerna till 2021-01-01. I kommande
beslut om fortsatt tillämpning av särskild debatt kan även ställningstagande göras,
vid ett fortsatt förfarande, huruvida reglerna är ändamålsenliga eller om de
behöver ses över.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-12 § 31 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Anta Regler för allmänpolitisk debatt, daterade 2020-01-02.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-02
Regler för allmänpolitisk debatt daterade 2020-01-02
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Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) och Lars Larsson (C) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
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Antagande av förtydligande i § 4 Färdtjänstregler
Dnr KS/2019:1475
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Införa förtydligande i § 4 färdtjänstreglerna att ” De kommunmedlemmar som har
färdtjänst skall kunna åka färdtjänst dygnet runt”.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ansvarar i enlighet med lag om färdtjänst (1997:746) för att
färdtjänst av god kvalité anordnas inom kommunen för sina kommunmedlemmar.
Enligt samma lag får en kommun för sina kommunmedlemmar anordna färdtjänst
också i eller mellan andra kommuner.
Kommunens färstjänstområde, inom vilket våra färdtjänstberättigade
kommunmedlemmar kan resa med särskilt anordnade transporter genom
utföraravtal med Västtrafik AB, sträcker sig över hela Västra Götalandsregionen.
Dagens regelverk med tillhörande tillämpningsföreskrifter är i behov av en
revidering så att dessa stämmer med gällande lagstiftning, är anpassade för dagens
samhällsförhållande samt är uppdaterade utifrån den organisation för
verksamheten som finns inom kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 § 113 att anta färdtjänstregler enligt
förslag daterat 2019-11-14, samt att upphäva sitt tidigare beslut 2018-02-08 §
Färdtjänstregler.
I tidigare tjänsteskrivelse redogjordes det ändringar i följande paragrafer i
färdtjänstreglerna, varav § 4 i färdtjänstreglerna är ”Har reviderats genom att ta
bort regler för nattrafik. De kommunmedlemmar som har färdtjänst skall kunna
åka färdtjänst dygnet runt”.
Ett förtydligande i färdtjänstreglerna avseende denna paragraf behövs i de nya
färdtjänstreglerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04
Beslutet skickas till
Färdtjänsthandläggare
OKFS
Västtrafik
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Medborgarförslag om pendelparkering vid Svanesundsfärjan
Dnr KS/2020:120
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om pendelparkering vid Svanesundsfärjan.
Föreslaget går ut på att anordna en pendelparkering nära färjeläget i Svanesund.
Tyvärr finns det inte så mycket plats i anslutning till färjeläget men cirka 250
meter från färjeläget finns en relativt plan yta som hade fungerat utmärkt som en
pendelparkering. Denna yta ligger mitt emot reningsverket och tillhör Svanesund
2:2 som är kommunal mark. Härifrån går man till färjan på 2-3 minuter. Denna yta
är cirka 45 x 20 meter, vilket hade kunnat ge upphov till cirka 36 parkeringsplatser
fördelat på två rader.
Med fördel skulle denna pendelparkering vara asfalterad, linjemålad och belyst.
Men även enklare grusyta skulle fungera rent tekniskt. Övriga parkeringsytor runt
om är privata. Det finns ytor för parkering närmare centrum men för varje minut
längre gångtid till färjan så minskar attraktionen att lämna sin bil på ön. Eventuellt
skulle även ett fåtal platser få plats längs vändslingan vid färjeläget.
Även om det finns planer för den föreslagna utan i framtiden så är arbetet inte
ogjort. En avgrusad yta fungerar utmärkt för bodetablering vid exploatering någon
gång i framtiden. Det finns idag goda parkeringsmöjligheter vid Kolhättans
färjeläge, men att ställa bilen där löser inte problemet med långa köer till färjan på
eftermiddagen.
Förväntat resultat
En pendelparkering i närheten av Svanesunds färjeläge medför:
•

Lägre koldioxidutsläpp. Om 36 personer väljer att ställa sin bil på
pendelparkeringen i Svanesund och åka kollektivt till Göteborg istället för
att ta bilen uppnås en besparing på över 1 ton CO2 per dag eller cirka 230
ton CO2 per år.

•

Attraktivare samhälle. Svanesund och Orust blir en mer attraktiv
pendlingsort om det faktiskt finns möjlighet att ställa bilen vid färjan och
åka kollektivt in till Göteborg på mindre än 60 minuter.

•

Minskade köer. Köerna till färjan på eftermiddagen skulle minska vilket
ger mervärde även för dem som fortsättningsvis tar bilen. Dessa köer är
definitivt en begränsande faktor för Svanesunds framtida expansion fram
tills det att en eventuell fast förbindelse är byggd.
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Interpellation angående Orust kommuns beredskap inför en kris/
krigssituation
Dnr KS/2020:137
Thomas Asker (KD) skriver i interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande, om Orust kommuns beredskap inför en kris-/ krigssituation.
På Folk- och Försvarskonferensen i Sälen i januari 2020 talade befälhavare Micael
Hydén om ”Militärt försvar i tillväxt”. Han sa: ”Vi lever i en tid där
omvärldsutvecklingen ställer krav på starkare försvar”.
Återigen har Sverige börjat tala om krig och inte enbart kris. Tonläget har blivit
allvarligare och nu säger man: ”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte
uteslutas”.
I broschyren ”Viktig information till Sveriges invånare” ges tips, underlag och
uppmaningar till varje svenskt hushåll att ha beredskap för kris, det handlar om
mat, vatten, värme och andra livsuppehållande insatser.
För varje kommunledning, kommunstyrelse, är det ännu viktigare att ha beredskap
för att kunna ta ansvar för kommuninvånarnas säkerhet. I kommunen måste finnas
nulägesanalys, områdesanalys, beredskapsplaner och handlingsplaner.
Det krävs en hög stryktålighet i kris/krigsorganisationen, ett starkt ledarskap av
kommunstyrelsen med ett brett politiskt deltagande.
Den av kommunstyrelsen utsedda kris/krigsberedskapsgruppen ska ha beredskap
och en strategi för hur man kan hantera en akut situation.
Varje kommun ska ha en krigsorganisation som kan verkställa
beredskap/handlingsplaner omedelbart. Hur ser det geografiska området ut och
vilka riskscenarier kan vi avläsa i vår kommun? Vad händer i den kommunala
organisationen i en kris/krigssituation? Hur ser behoven på lösningar och
beredskap ut?
Frågor:
Har Orust kommunberedskap-handlingsplaner för att omedelbart kunna svara upp
mot skärpt beredskap och högsta beredskap?
Vad finns det för typ av beredskap och vilka är ansvariga i Orust kommun inför en
kris eller krigssituation?
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Interpellation om varför miljö- och byggnadsnämnden gått emot och
återremitterat så många ärenden
Dnr KS/2020:262
Rolf Sörvik (V) skriver i interpellation, till miljö- och byggnadsnämndens
ordförande, om varför miljö- och byggnadsnämnden gått emot och återremitterat
så många ärenden. Det är förhandsbesked, bygglov och en del övriga ärenden.
Om man jämför 2018 med 2019, så har antalet beslut man gått emot ökat med 314
% (eller från 7 till 22), och återremisserna har ökat med 417 % (eller från 6 till
25).
Personellt eller de resurser som konsulterna tillfört, har inte förändrats, vilket gör
att de som hanterar byggloven får mer att göra vid till exempel återremisser.
Det är mycket förvånande då majoriteten har sagt att man ska öka servicen till
invånarna och näringslivet.
Fråga:
Vi från Vänsterpartiet undrar vad det kommer sig att miljö- och byggnadsnämnden
gått emot och återremitterat så många ärenden.
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Interpellation om Fyrbodal och brofrågan
Dnr KS/2020:283
Lars Larsson (C) skriver i interpellation, till kommunstyrelsens ordförande, om
Fyrbodal och brofrågan.
”Vi har inte något stöd för en satsning för en bro i kommunförbunden” kunde vi
läsa i måndagens Bohusläning den 17 februari 2020. Anders Arnells nya angrepp
på Fyrbodals kommunförbund kan endast förklaras med hans egen agenda och
som inte har någon som helst förankring i verkligheten. Tydligen ska Orust
kommun straffa sig ur Fyrbodals kommunförbund. Genom att grundlöst angripa
sitt kommunförbund så har Anders Arnell personligen lyckats bränna två ”broar”,
för när Göteborgsregionens kommunförbund nu både får höra och läsa hur han
beter sig i nuvarande förbund så är det väl inte främmande att han så även kommer
att göra samma sak som medlem i GR. På sista direktionsmötet 2019 var det
många som framförde att det aldrig hade varit så gott samarbete, samtalston, oss
emellan men även känt viljan att lyfta varandra. Detta var det ingen som motsatte
sig. Kommunförbundet är och har varit mycket stöttande gentemot Orust
kommun, och vi har i vår tur stöttat upp de andra kommunerna i Fyrbodal så
mycket vi kunnat. Några saker som kan nämnas är:
De har stöttat oss till att vi nu ska få en ny rondell i Tegneby korsväg, som är
mycket olycksdrabbad.
Företagscoaching.
Varekil får bli en omlottzon gällande taxor med Västtrafik, alltså samma taxa som
Tjörn och Stenungsund.
Maritim utveckling: Fyrbodals kommunförbund har verkat för att Orust ska bli en
testarena för maritim utveckling, alltså blå företagsutveckling.
Projekt Fossilfri gränsregion 2030 och hela gröna vägen har Orusts kunskaper och
erfarenheter från elektrifiering av fordon för att hjälpa andra Fyrbodalkommuner
med motsvarande plus att Orusts kommunikationskanaler lyfts fram som ett gott
exempel, regionalt och nationellt.
Fyrbodal har valt Orust som ett av två områden att jobba med i pilotprojektet Tur
och retur. Där jobbar de med att hitta nya kreativa lösningar för att underlätta för
arbetspendlingen från Orust, för att besöksnäringen ska få nya utbud och för att
utveckla Varekil till en mer pendelparkering, en mobilitets hub.
Energimyndigheten uppvaktades gällande detta och vi fick 2,8 miljoner från dem
till projektet. Kommunförbunden sköt till 300 000 och även Dals Långed och
Bengtsfors är med i detta.
Sedan har vi Position väst som, kort beskrivet, arbetar inom tre spår gällande
företag och det är varumärkets byggande, strategisk samverkan, bedriva och
utveckla företagsetableringsservice, detta får Orust hjälp med.
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Orust har aktivt deltagit i projektet Bättre företagsklimat i Fyrbodal. Genom
projektet har Orust kommun gått utbildningen Förenkla helt enkelt som SKR hållit
i. Projektet tog kostnaden för utbildningen. Orust, Tjörn och Stenungsunds
näringslivssamarbete har fått medel för att kunna anlita föreläsare på de
hållbarhetsfrukostar som kommunerna anordnar tillsammans.
Medel till kulturprojekt har vi fått.
Kommunens representanter deltar aktivt i en lång rad nätverk som rör t.ex.
kommunalt aktivitetsansvar, samhällsorientering för nyanlända,
verksamhetsförlagd utbildning, studie- och yrkesvägledning, socialtjänst, IFO,
chefsnätverk, här får vi alltså bl.a. tillgång till brett kunskapsutbyte.
Utvecklingsprojekt och forskning inom FoU.
En skola för alla, praktiksamordning, hedersrelaterat våld.
Del av samverkan rörande bl.a. samhällsorientering för nyanlända, antagning till
gymnasium, praktiksamordning via praktikplatser.se, VFU-samordnare, IFOnätverksamordnare.
Hälsokällans aktiviteter under 2019 nådde t.ex. 130 personer på Orust.
Listan kan bli ännu längre men jag väljer att stoppa där. Fyrbodal har stöttat upp
oss i allt detta och de har stöttat upp oss i brofrågan, tvärt emot vad din förste vice
ordförande Anders Arnell hävdat. Att han tar sig friheten att sprida falska rykten
om vårt samarbete med Fyrbodals kommuner för att lyfta fram sig själv och ta
personliga poäng är oacceptabelt, och det skadar dessutom Orust kommuns
möjligheter att få till en bro och i framtiden få hjälp med andra insatser som
behöver genomföras i samverkan. Jag kan bara föreslå att du som kommunalråd
tar tillbaka din position och/eller släpper fram någon som istället är engagerad och
genuint intresserad av samarbete. Jag vill att du från Anders Arnell får fram tydligt
vilka, vem, vad, hur och när som någon av Fyrbodals kommuners representanter,
både tjänstemannamässigt eller i politiken, skulle yttrat något negativt om att inte
stötta Orust i brofrågan. Och slutligen det viktigaste, bron mellan Svanesund och
Stenungsund behövs i första hand för att våra företag ska kunna bli fler, överleva
och utvecklas då de står för över hälften av våra skatteintäkter och detta väljer
Anders Arnell att riskera i personligt utspel. Detta drabbar också våra
grannkommuner.
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Fyllnadsval av huvudmän för Orusts Sparbank för tiden 2019-2022
Dnr KS/2018:1530

Sammanfattning av ärendet
Magnus Lebeck har i skrivelse daterad 2020-01-27 avsagt sig sitt uppdrag som
huvudman i Orusts Sparbank.
Birgitta Lebeck har i skrivelse daterad 2020-01-27 avsagt sig sitt uppdrag som
huvudman i Orusts Sparbank.
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Fyllnadsval av revisor för kommunens räkenskaper och förvaltning för tiden
2019-2022
Dnr KS/2018:1517

Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval av revisor efter Christer Hellekant.
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Motion om riktlinjer för budgetrutiner
Dnr KS/2019:1316
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-27 anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I motion daterad 2019-10-10 föreslår Magnus Lebeck (SD) att de ekonomiska
rutinerna ska förändras och att kommundirektören månatligen ska avrapportera
sektorernas budgetavvikelse till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-12-11 § 179 att föreslå
kommunstyrelsen att följande förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-27 anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-28
Motion, daterad 2019-10-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Kvorning och Leif Kinle (SD) yrkar på att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motion daterad 2019-10-10.
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Motionären
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Motion om villkorat försörjningsstöd
Dnr KS/2019:1401
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 2020-01-10 anse motionen
vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I motion daterad 2019-10-25 föreslår Leif Kinle (SD) att försörjningsstöd ska
villkoras med motprestation i form av arbetsinsats inom kommunen. Motionären
beskriver en projektidé, ”Vägen till arbete”, där mottagare av försörjningsstöd ska
arbeta inom exempelvis kommunens lokalvård (under stöd och ledning av
befintlig personal).
Utredning i tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10 visar att största delen av de som
uppbär försörjningsstöd inom Orust kommun och har arbetsförmåga är i
sysselsättning. En mindre grupp om 5-10 personer som står långt från
arbetsmarknaden saknar i dag sysselsättning.
Utskottet för omsorg beslutade 2020-02-11 § 15 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 2020-01-10 anse motionen
vara besvarad.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2019-10-25
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) yrkar bifall till utskottet för omsorgs förslag.
Leif Kinle (SD) yrkar på att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motion daterad 2020-01-10.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med utskottet för omsorgs förslag.
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Beslutet skickas till
Sektor Omsorg
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Motion om pedagogisk omsorg
Dnr KS/2019:1402
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motion daterad 2019-10-25 om att se över möjligheterna till att återinföra
pedagogisk omsorg i Orust kommun, med hänvisning till upprättad
tjänsteskrivelse daterad 2020-02-03.
Sammanfattning av ärendet
I motion daterad 2019-10-25 föreslår Leif Kinle (SD) att möjligheterna till att
återinföra pedagogisk omsorg i Orust kommun ses över.
Orust kommun erbjuder redan i dagsläget pedagogisk omsorg på obekväm
arbetstid. Verksamheten finns på Bagarevägens förskola i Henån och
behovsprövning görs för varje ansökan. Motionärens intention är att undersöka om
omsorg på obekväm arbetstid kan erbjudas på någon ytterligare ort.
Utskottet för lärande beslutade 2020-02-10 § 8 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå motion daterad 2019-10-25 om att se över möjligheterna till att återinföra
pedagogisk omsorg i Orust kommun, med hänvisning till upprättad
tjänsteskrivelse daterad 2020-02-03.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2019-10-25
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Veronica Almroth (L) yrkar bifall till utskottet för lärandes förslag.
Leif Kinle (SD) yrkar på att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motion daterad 2019-10-25.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med utskottet för lärandes förslag.
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Beslutet skickas till
Motionären
Sektor lärande
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Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts
enligt SoL/LSS - kvartal 3
Dnr KS/2019:102
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 3 2019 för ej verkställda beslut enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
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.
Utskottet för omsorg beslutade 2019-12-10 § 82 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna statistikrapport kvartal 3 2019 för ej verkställda beslut enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Rapportering kvartal 3 2019 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Vård och omsorg/Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse m. bilagor 2019-12-03
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Antal beslut
ej
verkställda
inom 3
mån.
6
3
19

Beslut
verkställt
efter
3 mån.
1
5
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Anmälan om inkomna skrivelser
Dnr KS/2019:1517 KS/2019:1517 KS/2019:1517 KS/2019:1517 KS/2019:1517
Avgången ledamot i kommunfullmäktige – Sverigedemokraterna
KS/2019:1518
Ny ledamot i kommunfullmäktige – Sverigedemokraterna
KS/2019:1517
Motion om äldres livssituation på Orust – Inför äldresamtal - Kristdemokraterna
KS/2020:166
Motion om införande av progressiv förbrukningsavgift i va-taxan - Miljöpartiet
KS/2020:82
Motion om kommunfullmäktiges arbetsordning - Sverigedemokraterna
KS/2020:155
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