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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

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

Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, Henån, 2019-04-11, klockan 18:00

Övriga

Henrik Lindh, tf kommunchef
Elisabeth Martinsson, sekreterare

Utses att justera
Justeringens

Kommunförvaltningen, Henån

plats och tid

2019-04-15, klockan 15:00
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Ärende

Dnr

1.

Godkännande av årsredovisning för Orust
kommun 2018

KS/2019:79

2.

Revisionsberättelse för år 2018 samt
ansvarsfrihet

KS/2019:79

3.

Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders
KS/2019:336
årsredovisning för år 2018 samt beviljande av
ansvarsfrihet för stiftelsen styrelse

4.

Fastställande av reviderad investeringsbudget KS/2017:1967
2019

5.

Antagande av styrdokument Krisberedskap
och civilt försvar 2019 samt upphävande av
handlingsprogram Trygghet och säkerhet
samt Delprogram krisberedskap

KS/2019:282

6.

Ersättares yttranderätt i nämnder

KS/2019:253

7.

Val av representant för kommunen i Inera
AB

KS/2019:240

8.

Redovisning av statistikrapport om gynnande KS/2018:13
beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS Kvartal 4 2018

9.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige

KS/2019:361

10.

Val av ersättare i kommunstyrelsen för tiden
2019-2022

KS/2018:1522

11.

Medborgarförslag om införande av epetitioner istället för medborgarförslag

KS/2017:92

12.

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2019

KS/2019:168

13.

Redovisning av obesvarade motioner 2019

KS/2019:167
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14.

Ärende

Dnr

Anmälan om inkomna skrivelser

KS/2018:1981,
KS/2019:177,
KS/2019:239,
KS/2019:265

ORUST KOMMUN

Hans Pernervik

Elisabeth Martinsson

Ordförande

Sekreterare

Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
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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)
Alexander Arnell (M)
Anna Gustafsson (M)
Ingemar Johansson (M)

17
18
29
20

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)

21
22

23
24
25
26
27
28

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

29
30
31

Hans Pernervik (FPO)
Michael Relfsson (FPO)
Andreas Berglin (FPO)
Aina Gunnarsson (FPO)
Anders Wingård (FPO)

Närv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst
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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

Anmärkning
Avst
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Godkännande av årsredovisning för Orust kommun 2018
Dnr KS/2019:79
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Revidera riktlinjerna för resultatutjämningsreserv enligt upprättat förslag i
tjänsteskrivelsen.
2. Godkänna upprättad årsredovisning för 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för år 2018.
Kommunens resultat för 2018 var positivt och uppgick till plus 50,4 miljoner
kronor. Det var tredje året i rad med positivt resultat och det högsta på 10 år. Det
budgeterade resultatet för 2018 uppgick till plus 33,6 miljoner kronor. Årets
resultat blev 16,8 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet.
Nämndernas budgetöverskott uppgick sammanlagt till plus 12 miljoner kronor
(1,4 %). Omsorgen redovisade dock ett större budgetunderskott om minus 20,1
miljoner kronor (-5,6 %). Ett stort omställningsarbete pågår inom sektorn för att
sänka kostnaderna. Nettokostnaderna har minskat inom sektorns samtliga
verksamheter, dock inte i den utsträckning som var förväntad. Tack vare bland
annat en försäljning av en stor tomt i Tuvesvik klarade kommunen att behålla sin
budgeterade resultatnivå och mer därtill.
Nettoinvesteringarna uppgick till 64,1 miljoner kronor, vilket var lägre än den
budgeterade nivån på 187,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror i första hand på att
många stora investeringar har blivit framflyttade. Bland kommunens större
investeringar under året kan nämnas vatten- och avloppsledningar i Slussen och
Ellös, ombyggnation av kommunhuset, fiberstamnät, ångbåtsbryggan i
Edshultshall, byte av värmekälla på Ängsvikens särskilda boende samt
förstärkningsåtgärder kring ån i Henån.
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 uppnåddes och samtliga övergripande
verksamhetsmål uppnåddes helt eller delvis. Tre av nio övergripande
verksamhetsmål uppnåddes helt och sex av nio uppnåddes delvis/nästan.
Sammantaget uppfyllde kommunen sin egen definition om god ekonomisk
hushållning.
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I kommunens ekonomistyrningsprinciper ges möjlighet för kommunfullmäktige
att besluta om överföring av såväl överskott som underskott för verksamheterna
mellan åren. Sektor omsorg redovisar ytterligare ett år med kraftig
budgetavvikelse. De anses dock ha mycket begränsade möjligheter att utöver
pågående omställningsarbete, arbeta in sitt underskott kommande år.
Kommunens första uppstartade intraprenad, Fyrklöverns särskilda boende
redovisade ett positivt resultat om 0,4 miljoner kronor. Enligt kommunens
riktlinjer för intraprenad får en intraprenad själv hantera ett eventuellt överskott
vilket ska nyttjas för brukarna eller till personalutveckling. Överskott kan även
fonderas för kommande behov. Tidigare års överskott kan nyttjas genom en
omfördelning av internt bidrag från ofördelad budget kommande år. Om
underskott uppstår i intraprenaden ska det återställas nästkommande år.
Resultatet för koncernen var positivt och uppgick till 70,6 miljoner kronor. I
koncernen ingår förutom kommunen, Stiftelsen Orustbostäder som redovisade ett
positivt resultat om 20,1 miljoner kronor. Resultatet för stiftelsen avser bland
annat omföring av obeskattade reserver samt erhållen försäkringsersättning för
branden i Ellös.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-14 § 184 att inrätta en
resultatutjämningsreserv. Syftet med en resultatutjämningsreserv är att i
balanskravsutredningen utjämna intäkter över tid och därmed få bättre möjligheter
att möta effekter av konjunktursvängningar.
Uppbyggnaden av resultatutjämningsreserven görs inom det egna kapitalet.
Resultatutjämningsreserven möjliggör att på ett genomtänkt sätt reservera en del
av överskott i goda tider för att kunna täcka upp underskott som uppstår under
lågkonjunktur.
Årets balanskravsresultat (årets resultat exklusive realisationsvinster) var positivt
och uppgick till plus 46,9 miljoner kronor. Med tanke på det höga resultatet
föreslår kommunförvaltningen att kommunen reserverar maximal nivå enligt
riktlinjerna till resultatutjämningsreserven, vilket innebär 28,2 miljoner kronor.
Efter årets avsättning uppgår det sammanlagda värdet i reserven till 41 miljoner
kronor.
I kommunens egna riktlinjer beskrivs vilken den maximala nivån på avsättning är
samt hur avsättning till reserven sker. I riktlinjerna står bland annat följande:
”Beslut om kommande års reservering fattas i samband med fullmäktiges
budgetbeslut. I samband med årsredovisningen fastställs av fullmäktige den
verkliga reserveringen.”
Kommunförvaltningen anser att riktlinjerna kan förtydligas, så att det blir
tydligare att avsättning också är tillåten i samband med att årsredovisningen
fastställs av kommunfullmäktige, oavsett om det varit planerat eller ej i
budgetbeslut.
Ovanstående utdrag från riktlinjerna bör ersättas med följande stycke:
En avsättning kan ske i samband med att årsredovisningen fastställs av
kommunfullmäktige. En planerad avsättning kan beslutas i budgeten för det
kommande året. Det är dock först när resultatet för året är klart som den slutliga
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avsättningen kan avgöras i samband med kommunfullmäktiges beslut om
årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12
Årsredovisning för Orust kommun 2018
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Författningssamlingen
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Revisionsberättelse för år 2018 samt ansvarsfrihet
Dnr KS/2019:79
Sammanfattning av ärendet
Revisionen, utsedda av kommunfullmäktige, har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse och nämnder.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2018
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Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2018 samt
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsen styrelse
Dnr KS/2019:336
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2018.
2. Bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2018.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Orustbostäder har upprättat en årsredovisning för räkenskapsåret 201801-01 – 2018-12-31 som lämnats in till Orust kommun. Med handlingarna följer
även revisionsberättelsen.
Orust kommun ska behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12
Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning 2018
Revisionsberättelse daterad 2019-02-27
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Arnell (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2018.
Bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2018.

Beslutet skickas till
Stiftelsen Orustbostäder
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Fastställande av reviderad investeringsbudget 2019
Dnr KS/2017:1967
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Fastställa reviderad investeringsbudget enligt upprättat förslag för 2019,
vilket innebär att investeringsnivån höjs från 80 mkr till 118,6 mkr.
2. Kassaflödesbudget och finansiella mål inte ändras med anledning av den
höjda investeringsnivån, men att nytt beslut kan komma att tas i samband
med ny bedömning vid delårsrapporterna.
Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Larsson (C), Kia Nordqvist (MP) samt Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för 2019 med plan 20202021, 2018-11-08, § 129. Den beslutade investeringsnivån för 2019 uppgår till
högst 80 mkr. När 2018 års ekonomiska utfall för investeringarna blev klart visade
det sig att endast 34 % av investeringsbudgeten användes 2018. Det har investerats
för 64 mkr med budgeten var på 187 mkr. Flera större investeringar har blivit
försenade eller ej påbörjats under 2018. Investeringsmedel behöver därför flyttas
med från 2018 till 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-13 § 26 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Fastställa reviderad investeringsbudget enligt upprättat förslag för 2019,
vilket innebär att investeringsnivån höjs från 80 mkr till 118,6 mkr.
2. Kassaflödesbudget och finansiella mål inte ändras med anledning av den
höjda investeringsnivån, men att nytt beslut kan komma att tas i samband
med ny bedömning vid delårsrapporterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
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Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Sörvik (V), med instämmande av Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP),
yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat
i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Antagande av styrdokument Krisberedskap och civilt försvar 2019 samt
upphävande av handlingsprogram Trygghet och säkerhet samt Delprogram
krisberedskap
Dnr KS/2019:282
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta Ledningsplan POSOM.
2. Upphäva kommunstyrelsens beslut 2015-12-16 § 314 att fastställa
delprogram krisberedskap.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
3. Anta styrdokument krisberedskap och civilt försvar 2019.
4. Anta Ledningsplan Krisberedskap.
5. Upphäva kommunfullmäktige beslut 2015-12-10 § 163 att fastställa
handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 § 163 att fastställa handlingsprogram
Trygghet och säkerhet 2015-2018.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-16 § 314 att fastställa delprogram
krisberedskap.
Kommunen ska enligt överenskommelsen mellan staten, företrädd av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) MSB 2018-09779, SKL 18/03101 ta fram styrdokument för
kommunens arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022.
Uppgifterna utgår från:
•

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

•

Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)

•

Kommunallag (2017:725)

Överenskommelsen är en justering av det tidigare avtalet från 2013 mellan MSB
och SKL, dnr MSB 2012-5541, SKL 12/6159. Denna justerade överenskommelse
ersätter det tidigare avtalet från och med 1 januari 2019.
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Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet
med krisberedskap under mandatperioden samt beskriva hur kommunen avser att
fullgöra åtgärderna i enlighet med överenskommelsen.
Ledningsplan krisberedskap utgör kommunens styrdokument för hantering av
samhällsstörningar under hela hotskalan upp till nivån extraordinär händelse.
Plan för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) ingår i det
krishanteringssystem som ytterst regleras av Lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och vid höjd
beredskap.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-13 § 51 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
1. Anta Ledningsplan POSOM.
2. Upphäva kommunstyrelsens beslut 2015-12-16 § 314 att fastställa delprogram
krisberedskap.
Samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
3. Anta styrdokument krisberedskap och civilt försvar 2019.
4. Anta Ledningsplan Krisberedskap.
5. Upphäva kommunfullmäktige beslut 2015-12-10 § 163 att fastställa
handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-28
Styrdokument krisberedskap och civilt försvar 2019, daterad 2019-02-28
Ledningsplan Krisberedskap, daterad 2019-02-28
Ledningsplan POSOM, daterad 2019-02-28
Beslutet skickas till
Kommunchef
Säkerhetsstrateg
Utvecklingsstrateg
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Ersättares yttranderätt i nämnder
Dnr KS/2019:253
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Ge ersättare som inte tjänstgör rätt att delta i överläggningar och få sin mening
antecknad i protokollet under perioden 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen 6 kap 17 § anges att kommunfullmäktige ska besluta om
ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. Även ersättare som inte tjänstgör får närvara
vid sammanträden. Enligt samma paragraf ska kommunfullmäktige besluta i
vilken utsträckning ersättarna ska ha rätt att delta i överläggningar och få sin
mening antecknad i protokollet. Ett generellt beslut bör fattas som gäller lika för
samtliga nämnder.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 4, i reglemente för
kommunstyrelsen, bland annat att ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i
kommunstyrelsens överläggningar och få sin mening antecknad till protokollet.
Miljö- och byggnadsnämnden samt sociala myndighetsnämnden om fattas inte av
detta reglemente, varför beslut om ersättares yttranderätt i dessa nämnder bör tas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-21
Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Social myndighetsnämnd
Troman
Författningssamling
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Val av representant för kommunen i Inera AB
Dnr KS/2019:240
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-08 § 8 att av SKL Företag förvärva 5
(fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavatalet, samt att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och
att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Inera ägs nu av samtliga regioner, SKL Företag och 286 av Sveriges kommuner.
Ägarrådet är ett av de forum där ägarna av Inera ha ett tydligt inflytande på
verksamheten. Årets ägarråd är den 15 april och är helt digitalt. Deltagande sker
via webbsändning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-21
Beslutet skickas till
Inera AB
Vald
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Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts
enligt SoL/LSS - Kvartal 4 2018
Dnr KS/2018:13
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 4 2018 för ej verkställda beslut samt tidigare
rapporterade beslut som inte har verkställts under 2018 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 2019-02-12 § 8 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna statistikrapport kvartal 4 2018 för ej verkställda beslut samt
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under 2018 enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Rapportering kvartal 4 2018 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Vård och omsorg (SoL)

16

Beslut
verkställt
efter
3 mån.
6

Stöd och omsorg (LSS)

8

1

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse m. bilagor 2019-02-04
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Dnr KS/2019:361
Sammanfattning av ärendet.
Anders Wingård (FO) begär i skrivelse daterad 2019-03-01 att bli entledigad från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
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Val av ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2019-2022
Dnr KS/2018:1522

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-14 § 18 att välja Leif Kinle (SD) som
ledamot i kommunstyrelsen under perioden 2019-2020. Sverigedemokraterna
återkommer med namn på ersättare i kommunstyrelsen till nästa
kommunfullmäktigemöte.
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Medborgarförslag om införande av e-petitioner istället för medborgarförslag
Dnr KS/2017:92
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Införa e-förslag istället för medborgarförslag. Benämningen e-förslag
används istället för e-petitioner.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att lämna förslag på riktlinjer, former och
organisation av e-förslag.
3. Möjligheten att väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag ska
kvarstå fram tills riktlinjer, former och organisation av e-förslag är
framtagna.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag, daterat 2017-01-12, föreslås att kommunen istället för
medborgarförslag inför så kallade e-petitioner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-13 § 48 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Införa e-förslag istället för medborgarförslag. Benämningen e-förslag
används istället för e-petitioner.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att lämna förslag på riktlinjer, former och
organisation av e-förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-01
Utredning daterad 2019-03-01
Medborgarförslag daterat 2017-01-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Veronica Almroth (L), Britt-Marie Andrén Karlsson (S), Mikael Relfsson (FO),
Lars Larsson (C), Maria Sörkvist (C), Kia Nordqvist (MP) samt Rolf Sörvik (V)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg att möjligheten att
väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag ska kvarstå fram tills
riktlinjer, former och organisation av e-förslag är framtagna.
Beslutet skickas till
Utvecklingschef
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019
Dnr KS/2019:168
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Lägga redovisningen av ännu ej besvarade medborgarförslag till
handlingarna.
2. Följande medborgarförslag avskrivs från ytterligare beredning, och kan
därigenom avslutas:
- KS/2013:701, Medborgarförslag om redovisning av exploateringen av
Hällevik, förslaget bedöms vara inaktuellt med hänvisning till att
exploateringsavtal är överlåtet med andra förutsättningar enligt beslut i
KF § 88 2016-08-31.
- KS/2018:1447, Medborgarförslag angående kommunindelning, med
hänvisning till Kommunfullmäktiges arbetsordning § 37 tredje stycket
(medborgarförslaget ligger inte inom kommunfullmäktiges
befogenhetsområde).
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. I Orust kommun finns den möjligheten.
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.
Fullmäktige har då möjligheten att avskriva medborgarförslaget från vidare
handläggning.
(Kommunallagen 5 kap 35, 6 kap § 34, 2017:725).
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Som underlag finns en sammanställning från förvaltningen över ännu ej besvarade
medborgarförslag, daterad 2019-02-25. Observera att alla medborgarförslag som
framgår av redovisningen inte har passerat den fastställda längsta beredningstiden
på ett år.
Under 2018 har fyra medborgarförslag besvarats, varav ett haft beredningstid på
längre än ett år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-13 § 49 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Lägga redovisningen av ännu ej besvarade medborgarförslag till
handlingarna.
2. Följande medborgarförslag avskrivs från ytterligare beredning, och kan
därigenom avslutas:
- KS/2013:701, medborgarförslaget bedöms vara inaktuellt med
hänvisning till att exploateringsavtal är överlåtet med andra
förutsättningar enligt beslut i KF § 88 2016-08-31.
- KS/2018:1447, med hänvisning till Kommunfullmäktiges arbetsordning
§ 37 tredje stycket, medborgarförslaget ligger inte inom
kommunfullmäktiges befogenhetsområde

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-01
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019, daterad 2019-02-25
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
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Redovisning av obesvarade motioner 2019
Dnr KS/2019:167
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Lägga redovisningen av ännu ej besvarade motioner till handlingarna.
2. Följande motioner avskrivs från ytterligare beredning, och kan därigenom
avslutas:
- KS/2018:703 Motion om förändrad politisk organisation, med
hänvisning till att en ny mandatperiod har påbörjats och det föreligger ett
uppdrag att se över den politiska organisationen i budgetdokumentet som
antogs i KF § 129 2018-11-08.
- KS/2018:704 Motion om utträdande ur Fyrbodals kommunalförbund,
med hänvisning till att det i budgetdokumentet som antogs i KF § 129
2018-11-08 finns ett riktat uppdrag utifrån den politiska plattformen om
att se över förutsättningarna att gå med i GR.
3. Handläggningen av motioner ska ses över och effektiviseras:
handläggningstiden ska aldrig överstiga ett år, de förtroendevalda ska i ett
tidigt skede få information om aktuella remissinstanser samt tidpunkt för
när yttrande beräknas vara färdigställt för beslut.
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 kan då välja att avskriva motionen eller
medborgarförslaget från vidare handläggning (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 från förvaltningen över ännu ej besvarade
motioner, daterad 2019-02-25. Observera att alla motioner som framgår av
redovisningen inte har passerat den fastställda längsta beredningstiden på ett år.
Under 2018 har åtta motioner besvarats, varav två haft beredningstid på längre än
ett år.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-13 § 50 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Lägga redovisningen av ännu ej besvarade motioner till handlingarna.
2. Följande motioner avskrivs från ytterligare beredning, och kan därigenom
avslutas:
- KS/2018:703 Motion om förändrad politisk organisation, med
hänvisning till att en ny mandatperiod har påbörjats och det föreligger ett
uppdrag att se över den politiska organisationen i budgetdokumentet som
antogs i KF § 129 2018-11-08.
- KS/2018:704 Motion om utträdande ur Fyrbodals kommunalförbund,
med hänvisning till att det i budgetdokumentet som antogs i KF § 129
2018-11-08 finns ett riktat uppdrag utifrån den politiska plattformen om
att se över förutsättningarna att gå med i GR.
3. Handläggningen av motioner ska ses över och effektiviseras:
handläggningstiden ska aldrig överstiga ett år, de förtroendevalda ska i ett
tidigt skede få information om aktuella remissinstanser samt tidpunkt för
när yttrande beräknas vara färdigställt för beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-07
Redovisning av obesvarade motioner, daterad 2019-02-25.
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
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Anmälan om inkomna skrivelser
Dnr KS/2018:1981 KS/2018:1981 KS/2018:1981 KS/2018:1981
Protokollsutdrag från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-01-31
KS/2019:239
Ansökan om förordnande att vara borgerlig vigselförrättare; nu avskrivning
KS/2019:177
Motion om tillsättning av en eller flera näringslivsutvecklare, Orust kommun
KS/2019:265
Ny ledamot i kommunfullmäktige - Sverigedemokraterna
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