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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad delta
sammanträde inkallar ersättare

Mötet är öppet för allmänheten men på grund av den rådande situationen
uppmanar vi alla att följa mötet via webb-TV istället.
Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, Henån, 2020-04-16, klockan 18:00

Övriga

Henrik Lindh, kommundirektör
Elisabeth Martinsson, sekreterare

Utses att justera
Justeringens

Kommunförvaltningen, Henån

plats och tid

Tisdag den 21 april 2020, klockan 15:00

Ärende

Dnr

1.

Godkännande av årsredovisning för Orust
kommun 2019

KS/2020:92

2.

Revisionsberättelse för år 2019 samt
ansvarsfrihet

KS/2020:92

3.

Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders
KS/2020:339
årsredovisning för år 2019 samt beviljande av
ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse

4.

Försäljning av Myckleby skola, Myckleby
3:81

KS/2019:1434

5.

Interpellation om Fyrbodal och brofrågan

KS/2020:283
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Ärende

Dnr

6.

Antagande av OPF-KL 18 samt
tillämpningsanvisningar

KS/2020:219

7.

Redovisning av kommunens kvalitet i korthet KS/2020:250
(KKiK) 2019

8.

Fyllnadsval av huvudman för Orusts
Sparbank för tiden 2019-2022

KS/2018:1530

9.

Fyllnadsval av ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden

KS/2020:336

10.

Motion om resestöd till studenter

KS/2018:570

11.

Motion om kommunal ringlinje i
kollektivtrafiken

KS/2019:1126

12.

Möjlighet att medverka på sammanträden på
distans

KS/2020:442

13.

Redovisning av statistikrapport om gynnande KS/2019:102
beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS Kvartal 4

14.

Redovisning av obesvarade medborgarförslag KS/2020:180
2020 samt medborgarförslag besvarade av
kommunstyrelsen 2019

15.

Redovisning av obesvarade motioner 2020

KS/2020:181

16.

Anmälan om inkomna skrivelser

KS/2020:310,
KS/2020:337,
KS/2020:366,
KS/2020:410

ORUST KOMMUN

Hans Pernervik

Elisabeth Martinsson

Ordförande

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)
Inger Heimburger (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)
Nils Pettersson (M)
Håkan Bengtsson (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)
Aina Gunnarsson (FO)
Els-Marie Ragnar(FO)

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 2019
Dnr KS/2020:92
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna upprättad årsredovisning för Orust kommun 2019.
2. Reservera 11,4 miljoner kronor av årets balanskravsresultat till
resultatutjämningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för år 2019.
Kommunens resultat för 2019 var positivt och uppgick till plus 20,8 miljoner
kronor. Det var fjärde året i rad med positivt resultat. Det budgeterade resultatet
för 2019 uppgick till plus 22,5 miljoner kronor. Årets resultat blev 1,7 miljoner
kronor lägre än det budgeterade resultatet.
Nämndernas budgetavvikelse uppgick till minus 10 miljoner kronor (-1,1 %).
Sektor omsorg redovisade ett större budgetunderskott om minus 17,2 miljoner
kronor (-4,6 %). Även sektor miljö och bygg redovisade i förhållande till sin
nettobudget en större avvikelse på minus 1,5 miljoner kronor (-16,8 %).
En ny lagstiftning för kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft vid
årsskiftet. Den nya lagen innebar exempelvis att vissa poster som tidigare
redovisats som exploateringsutgifter i balansräkningen numera ska redovisas som
driftkostnad i resultaträkningen. Detaljplanekostnader var en sådan post. I sektor
samhällsutveckling rättades detaljplanekostnader för 2019 i pågående
exploateringsprojekt på 4,9 miljoner kronor från balansräkningen till
resultaträkningen. Detta skedde i arbetet med bokslutet och i samband med att nya
rekommendationer kom i slutet av året.
Pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och semesterlöneskulden blev
sammantaget 9 miljoner lägre än budgeterat. Skatteintäkter och statsbidrag blev 4
miljoner kronor bättre än budget.
Investeringarna blev något lägre än budgeterat, utfallet blev 94,1 miljoner av
budgeterat 118,6 miljoner. De största investeringarna under året var vatten och
avloppsutbyggnaden i Slussen och på Rossön, ledningsförnyelse av vatten och
avlopp i Ellös, trafiksäkerhetsåtgärder vid Varekils skola, ombyggnad av
Strandgårdens och Ängsvikens särskilda boende samt inköp av nya
räddningsfordon.
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ange både finansiella mål och
mål för verksamheten för att god ekonomisk hushållning ska uppnås.
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Måluppfyllelsen var god eller delvis god för såväl finansiella mål som mål för
verksamheten. Samtliga fyra finansiella mål uppnåddes och av de nio
övergripande verksamhetsmålen uppnåddes ett mål helt och åtta 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, miljö och bygg samt lärande, redovisade alla
budgetunderskott. Bedömningen är att de har begränsade möjligheter utöver
pågående omställningsarbete och budgetanpassningar att arbeta in sitt underskott
kommande år.
Kommunens första uppstartade intraprenad, Fyrklöverns särskilda boende
redovisade för andra året ett positivt resultat. För 2019 blev resultatet plus 0,1
miljoner kronor. Totalt har intraprenaden ett upparbetat överskott på 0,5 miljoner
kronor. Enligt kommunens riktlinjer får en intraprenad själv hantera ett eventuellt
överskott vilket ska nyttjas för brukarna eller till personalutveckling. Överskott
kan även fonderas för kommande behov.
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 balanskravsresultat var positivt och uppgick till plus 20,8
miljoner kronor. Enligt kommunens egna riktlinjer får maximal avsättning uppgå
till 1 % av skatter och bidrag, 11,4 miljoner kronor. Efter årets avsättning uppgår
det sammanlagda värdet i reserven till 52,4 miljoner kronor.
Resultatet för koncernen var positivt och uppgick till 32,5 miljoner kronor. I
koncernen ingår förutom kommunen, Stiftelsen Orustbostäder som redovisade ett
positivt resultat om 11,7 miljoner kronor (budget 5,2 mnkr). Resultatet förklaras
främst av erhållen försäkringsersättning för branden i Henån.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-15
Årsredovisning för Orust kommun 2019
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Revisionsberättelse för år 2019 samt ansvarsfrihet
Dnr KS/2020:92

Sammanfattning av ärendet
Revisionen, utsedda av kommunfullmäktige, har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelser och nämnder.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2019
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Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2019 samt
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
Dnr KS/2020:339
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att:
1. Godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2019.
2. Bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2019.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Orustbostäder har upprättat en årsredovisning för räkenskapsåret 201901-01 – 2019-12-31 som lämnats in till Orust kommun. Med handlingarna följer
även revisionsberättelse samt granskningsrapport.
Orust kommun ska behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-13
Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning 2019
Revisionsberättelse samt granskningsrapport daterade 2020-03-04

Beslutet skickas till
Stiftelsen Orustbostäder
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Försäljning av Myckleby skola, Myckleby 3:81
Dnr KS/2019:1434
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna försäljning av fastigheten Myckleby 3:81 enligt köpekontrakt,
daterat 2020-01-27, för 2,5 miljoner kronor.
2. Uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att beredskap finns, om köparen
inkommer med ansökan om planbesked, inom två år efter köpehandlingens
upprättande samt att därefter besluta om detaljplaneändring senast 14
månader efter inkommen ansökan.
Reservationer och särskilda uttalanden
På grund av jäv deltar inte Michael Relfsson (FO) i handläggningen av ärendet.
Rolf Sörvik (V), Kia Nordqvist (MP), Lars Larsson (C) och Kajsa-Karin
Andersson (KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget förslag.
Hänvisning görs till Rolf Sörviks (V) skriftliga reservation som finns i
protokollsutdrag för utskottet för samhällsutveckling 2020-03-04 § 36.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-27, § 152 om åtgärder för att få ekonomin i
balans 2015 och framåt. Flertalet uppdrag definierades till kommunchefen och
uppdragen löpte med i Budget 2016 med plan för 2017 och 2018. Ett av
uppdragen avsåg Fastighetsförsäljning definierat i fyra punkter.
Utredningsuppdraget syftade enligt beslutet att fokusera på och ta fram
beslutsunderlag där fastigheter kan försäljas:
•

där de inte nyttjas till kommunal verksamhet och där det saknas strategiskt
värde av att behålla fastigheten

•

där de nyttjas till kommunal verksamhet, men det finns ekonomiska
förutsättningar för långsiktigt hyresavtal för berörd verksamhet

•

med hög reavinst

•

där ökande underhållskostnader finns de närmaste åren

Myckleby skola har varit till salu sedan våren 2018 och nu finns det en intressent.
Förslag till köpekontrakt har tagits fram med en köpesumma på 2,5 miljoner
kronor. Köpet är villkorat av att en detaljplaneändring genomförs. Gällande
detaljplan är avsedd för skolverksamhet.
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I köpekontraktets 21 § åtar sig kommunen att påskynda handläggningen av
köparens ansökan om detaljplaneändring. Om en sådan detaljplan inte vunnit laga
kraft inom 14 månader från ansökans ankomstdatum, kan köparen häva köpet och
återfå köpeskillingen. Köpekontraktets reglering om en sådan framtida
detaljplaneändring är giltig i två år från köpehandlingens upprättande, vilket
framgår av jordabalken 4 kap 4§.
Beräknad driftkostnad för 2020 är 1,1 miljoner kronor.
Beräknat bokfört värde 2019-12-31 är 4,9 miljoner kronor.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-03-04 § 36 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna försäljning av fastigheten Myckleby 3:81 enligt köpekontrakt,
daterat 2020-01-27, för 2,5 miljoner kronor samt
Uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att beredskap finns, om köparen inkommer
med ansökan om planbesked, inom två år efter köpehandlingens upprättande samt
att därefter besluta om detaljplaneändring senast 14 månader efter inkommen
ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-17
Köpekontrakt daterat 2020-01-27
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings
förslag.
Rolf Sörvik (V), med instämmande av Kia Nordqvist (MP), Lars Larsson (C) och
Kajsa-Karin Andersson (KD), yrkar på att Annika Rickne ska bli tillfrågad om att
köpa Myckleby skola, Myckleby 3:81 för lägst 1 825 000 kronor.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit
utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Nej-röst för Rolf Sörviks (V) förslag.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för utskottet för samhällsutvecklings förslag och 6 nej-röst för
Rolf Sörviks (V) förslag har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med utskottet för
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samhällsutvecklings förslag. Hur var och en röstat framgår av separat
omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Fastighetsenheten
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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.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 12 att bordlägga interpellationen tills
nästa sammanträde för kommunfullmäktig.
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Antagande av OPF-KL 18 samt tillämpningsanvisningar
Dnr KS/2020:219
Kommunstyrelsens beslut
Anta tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL 18 för förtroendevalda, under
förutsättning att kommunfullmäktige antar OPF-KL 18 i sin helhet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPFKL 18.
Sammanfattning av ärendet
SKR har tagit fram förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18). Bestämmelserna ska gälla för förtroendevalda som
tidigare omfattats av OPF KL 14 eller som tillträdde vid valet 2018 och inte
tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen.
Arbetsutskottet beslutade 2020-03-04 § 62 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
anta tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL 18 för förtroendevalda, under
förutsättning att kommunfullmäktige antar OPF-KL 18 i sin helhet.
Arbetsutskottet beslutade även att föreslå kommunstyrelsen överlämna följande
förslag till kommunfullmäktige:
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPFKL 18.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17
OPF-KL 18 daterad 2020-02-17
Tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL 18 för förtroendevalda daterad 202002-17
Beslutet skickas till
HR enheten
Administrativa enheten
Ekonomi enheten
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Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2019
Dnr KS/2020:250
Kommunstyrelsens beslut
1. Överlämna rapporten som information till kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen ska få en muntlig redovisning under hösten 2020
gällande de nyckeltal som ännu inte finns inrapporterade från Orust
kommun för år 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan
2006 och i dagsläget omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva
genom att årligen ta fram och jämföra resultat med varandra för att utveckla
kvaliteten på tjänsterna. Men KKiK är mer än en samling relevanta nyckeltal. Det
är också en arena för att och utveckla och vässa styrningen och ledningen i
kommunen.
Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial
som stärker de förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med
medborgarna. Det finns således ett politiskt ägarskap och det är
kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och underliggande
nyckeltal.
I rapporten redovisas Orust kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK under
de tre senaste åren. Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de
släpptes. Saknas siffror för 2019 beror det troligen på att det inte finns nationell
statistik för året, alternativt har vår kommun inte rapporterat in. Flera av de
nyckeltal som Orust inte har rapporterad data på kommer att uppdateras under
året. Kostnadsnyckeltal till exempel publiceras först efter att
räkenskapssammandragen för kommunerna har kommit in till SCB, vilket innebär
att de finns tillgängliga efter sommaren. För att analysera data, få mer information,
se de senaste resultaten samt jämföra med andra kommuner besök webbplatsen
www.kolada.se.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25
Rapport Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2019
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Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) föreslår kommunstyrelsen besluta i
enlighet med arbetsutskottets förslag, med tillägget att kommunstyrelsen ska få en
muntlig redovisning under hösten 2020 gällande de nyckeltal som ännu inte finns
inrapporterade från Orust kommun för år 2019.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag och finner förslaget antaget. Ordförande frågar därefter om
kommunstyrelsen kan bifalla Lars Larssons (C) och Kia Nordqvists (MP)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit tilläggsyrkandet.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Fyllnadsval av huvudman för Orusts Sparbank för tiden 2019-2022
Dnr KS/2018:1530

Sammanfattning av ärendet
Bo Nordberg (S) har, i skrivelse daterad 2020-03-06, avsagt sig sitt uppdrag som
huvudman i Orusts Sparbank.
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Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
Dnr KS/2020:336

Sammanfattning av ärendet
Ingemar Johansson (M) har, i skrivelse daterad 2020-03-12, avsagt sig sitt uppdrag
som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 22 att godkänna avsägelsen samt
återkomma med beslut om fyllnadsval vid nästa kommunfullmäktigemöte.
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Motion om resestöd till studenter
Dnr KS/2018:570
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen med hänvisning till att kommunens resurser närvarande behöver
prioriteras till annat än att vidare utreda och finansiera resestöd för studenter.
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik (V), Kia Nordqvist (MP), Lars Larsson (C) och Kajsa-Karin
Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Sjölinder, Liberalerna föreslår i motion inkommen 2018-04-18,
kommunfullmäktige besluta att utreda frågan om införande av ett resestöd
motsvarande kollektivtrafikkostnaden för studerande, mantalsskrivna i Orust
kommun – som studerar på närbelägna högskolor och universitet.
Arbetsutskottet beslutade 2020-03-11 § 56 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå motionen med hänvisning till att kommunens resurser närvarande behöver
prioriteras till annat än att vidare utreda och finansiera resestöd för studenter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25
Motion daterad 2018-04-18
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Rolf Sörvik (V), med instämmande av Kia Nordqvist (MP), Lars Larsson (C) och
Kajsa-Karin Andersson (KD), yrkar på att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25.
Uppdra till kommunstyrelsen att vidare utreda möjligheterna till att införa resestöd
för studenter efter att planerad skolskjutsupphandling genomförts.
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Rolf Sörviks (V) förslag.
Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 4 nej-röster för Rolf Sörviks (V)
förslag har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Hur
var och en har röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
Motionären

2020-04-08

21

Kommunfullmäktige

Motion om kommunal ringlinje i kollektivtrafiken
Dnr KS/2019:1126
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2020-02-28, avslå motionen.
Reservationer och särskilda uttalanden
Kia Nordqvist (MP), Rolf Sörvik (V), Lars Larsson (C) och Kajsa-Karin
Andersson (KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Rolf Sörvik, Vänsterpartiet, föreslår i motion daterad 2019-08-16,
kommunfullmäktige besluta att införa en ringlinje med dubbelriktad trafik som går
i linjen Svanesund, Varekil, Nösund, Hälleviksstrand, Tuvesvik, Ellös, Henån och
Svanesund. Till ringlinjen ska det finnas anropstrafik.
Arbetsutskottet beslutade 2020-03-11 § 57 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2020-02-28, avslå motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-28
Motion daterad 2019-08-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kia Nordqvist (MP), med instämmande av Rolf Sörvik (V), Lars Larsson (C) och
Kajsa-Karin Andersson (KD) yrkar på att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att stödja motionärens intention om att det är
angeläget att arbeta för en mer attraktiv och behovsanpassad kollektivtrafik på
Orust, även om så inte sker genom föreslagen ringlinje, och därmed anse motionen
besvarad.
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har
bifallit arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
Motionären
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Möjlighet att medverka på sammanträden på distans
Dnr KS/2020:442
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Så länge det finns mötesrekommendationer med anledning av Covid-19,
juridiskt möjliggöra att delta i sammanträden på distans. Beslutet gäller
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med dess utskott, miljö- och
byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden och krisledningsnämnden.
2. Nämnd och fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud.
3. Ledamot som önskar delta på distans bör senast 7 dagar i förväg anmäla
detta till fullmäktiges eller nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska
gälla om deltagande på distans i nämnden.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagens 5 kap. 16 § anges följande:
”Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har
beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och
delta på lika villkor.
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges
sammanträde.”
Med anledning av spridningen av coronaviruset så behöver kommunen planera för
en stor frånvaro både inom verksamheterna och när det gäller politiska
sammanträden. Därför föreslås fullmäktige besluta om möjligheten att
sammanträda på distans för de i fullmäktige och nämnder. Skrivningen i beslutet
som föreslås är hämtad från Sveriges Kommuner och Regioners mall för
reglementen, men med skrivningen ”bör” istället för ”ska” när det gäller tiden för
att anmäla önskat deltagande på distans.
Det finns höga krav när det gäller genomförande av ett sammanträde med
ledamöter på distans. Mötet får endast äga rum om ljud- och bild- överföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
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villkor. Det innebär alltså tekniska utmaningar som behöver testas noga innan de
kan nyttjas.
Detta förslag lämnas på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium och är inte
berett av kommunstyrelsen.
Utredning
Laglig grund:
Enligt 5 kap. 14 § kommunallagen gäller att:
Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner tillkännages enligt 13 §, ska
uppgift om ärendet tillkännages på anslagstavlan senast vardagen närmast före
sammanträdesdagen.
I och med att corona-krisen är allvarlig och kräver snabbt handlande och snabba
beslut uppfattas 5:14 vara tillämplig.
5 kap. 33 § kommunallagen säger vidare att:
Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga
närvarande ledamöter är ense om beslutet
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06
Beslutet skickas till
Sektorchefer
Sekreterare
Digitaliseringschef
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Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts
enligt SoL/LSS - Kvartal 4
Dnr KS/2019:102
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 4 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 2020-03-10 § 25 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna statistikrapport kvartal 4 2019 för ej verkställda beslut enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Rapportering kvartal 4 2019 SoL och LSS
Verksamhetsområde
SoL Äldreomsorg

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.
9

SoL Funktionsnedsättning

2

LSS

10

SoL Individ- och familjeomsorg
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse m. bilagor 2020-02-26
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Beslut
verkställt efter
3 mån.
4
5
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2020 samt medborgarförslag
besvarade av kommunstyrelsen 2019
Dnr KS/2020:180
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Lägga redovisning av ej besvarade medborgarförslag 2020 till
handlingarna.
2. Lägga redovisning av medborgarförslag besvarade av kommunstyrelsen år
2019 till handlingarna.
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. Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-11 § 31 att införa eförslag istället för medborgarförslag och kommunstyrelsen antog 2019-11-27 §
252 riktlinjer för e-förslag. Möjligheten att lämna medborgarförslag kvarstår dock
fram tills tekniken för att lämna e-förslag har införts.
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).
Som underlag finns en sammanställning över ännu ej besvarade medborgarförslag
samt en sammanställning av medborgarförslag besvarade av kommunstyrelsen
under år 2019. Redovisade medborgarförslag som ej besvarats har överskridit
handläggningstiden på ett år. Observera att medborgarförslag kan ha inkommit till
Orust kommun efter att redovisningen sammanställts, men dessa medborgarförslag
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är i skrivande stund ännu ej anmälda i kommunfullmäktige och beredning har ej
påbörjats.
Arbetsutskottet beslutade 2020-03-11 § 58 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Lägga redovisning av ej besvarade medborgarförslag 2020 till
handlingarna.
2. Lägga redovisning av medborgarförslag besvarade av kommunstyrelsen år
2019 till handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20
Redovisning av ej besvarade medborgarförslag 2020 daterad 2020-02-20
Redovisning av medborgarförslag besvarade av kommunstyrelsen år 2019 daterad
2020-02-20
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
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Redovisning av obesvarade motioner 2020
Dnr KS/2020:181
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Lägga redovisningen av ännu ej besvarade motioner 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 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 över ännu ej besvarade motioner, daterad
2020-02-20. En av de motioner som återfinns i redovisningen har uppnått
handläggningstid på över ett år.
Arbetsutskottet beslutade 2020-03-11 § 59 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Lägga redovisningen av ännu ej besvarade motioner till handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20
Redovisning av obesvarade motioner daterad 2020-02-20
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
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Anmälan om inkomna skrivelser
Grundläggande granskning år 2019, revisionsrapport inklusive missiv
KS/2020:366
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige – Inger Heimburger (S)
KS/2020:310
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige – Håkan Bengtsson (M)
KS/2020:337
Motion om insynsplatser i nämnder och utskott – Martin Oscarsson (SD)
KS/2020:410
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