1(27)

Datum

2022-08-11

Kommunfullmäktige

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra
Det öppna sammanträdet börjar klockan 18:00

Plats och tid

Kulturhuset, Kajutan, Henån, 2022-08-18, klockan 18:00

Övriga

Henrik Lindh, kommundirektör
Susanne Ekblad, ekonomichef
Elisabeth Martinsson, sekreterare

Utses att justera
Justeringens plats och tid

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Digital justering, torsdag 25 augusti 2022

Ärende
Fyllnadsval till kommunfullmäktiges
presidium
Allmänhetens frågestund om
budgetförslag 2023
Antagande av budget 2023 med plan
för 2024 och 2025
Beslut om omreglering av
tomträttsavgälden för fastigheten
Härmanö 2:144
Beslut om olovliga byggnationer och
anläggningsarbeten på kommunens
fastighet Käringön 1:1
Uppföljning av granskning avseende
bygglovsprocessen
Godkännande av Fyrbodals
kommunalförbunds årsredovisning
för 2021 samt beviljande av
ansvarsfrihet
Redovisning statistikrapport ej
verkställda beslut kvartal 1
Uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige - Roger Hansson
(S)
Fyllnadsval av ersättare i
kommunstyrelsen, 2019- 2022

Diarienummer
KS/2018:1408
KS/2022:1253
KS/2022:88
KS/2022:906
KS/2021:555
KS/2022:601
KS/2022:948

KS/2022:907
KS/2022:1262
KS/2018:1522

Föredragande
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Datum

2022-08-11
Kommunfullmäktige

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ärende
Fyllnadsval av ersättare i
valberedningsnämnden
Fråga om Myckleby skola
Fråga om skolskjutsar
Interpellation om kontroll av kompost
Interpellation om Krossekärr 2:2.
Ekobyn
Anmälan om inkomna skrivelser

Diarienummer
KS/2018:1411
KS/2022:1249
KS/2022:1250
KS/2022:1251
KS/2022:1260
KS/2022:893,
KS/2022:596,
KS/2022:1241,
KS/2022:1247,
KS/2022:1248,
KS/2022:1259,
KS/2022:1267

ORUST KOMMUN

Hans Pernervik
Ordförande

Elisabeth Martinsson
Sekreterare

Föredragande
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Datum

2022-08-11
Kommunfullmäktige
Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
KF §

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ledamot
Catharina Bråkenhielm (S)
Britt-Marie Andrén
Karlsson (S)
Ulla Buhr (S)
Eva Skoglund (S)
Alexander Hutter (S)
Anne-Marie Petersson (S)
Jörgen Nielsen (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Lotta Husberg (S)
Agneta Melin (S)
Inger Heimburger (S)
Lars-Olov Buhr (S)
Bo Edvinson (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)
Ingemar Talje (M)
Anna Gustafsson (M)
Nils Pettersson (M)
Håkan Bengtsson (M)
Jan W Kjellberg (M)

17
18
19
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 (Obe.)
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

29
30
31

Hans Pernervik (Obe.)
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

4(27)

Datum

2022-08-11
Kommunfullmäktige
KF §
Nr
32
33
34

Ledamot
Veronica Almroth (L)
Susanne Gustafsson (L)
Irma Sjölinder (L)
Jan Gustafsson (L)
Pernilla Tollesson (L)

35
36
37

Kia Nordqvist (MP)
Martin Reteike (MP)
Ulla Kedbäck (MP)
Susanne Andersson (MP)
Sten-Inge Kedbäck (MP)

38
39

Anders Persson (KD)
Kent Kihl (KD)
Vakant
Vakant

40
41

Rolf Sörvik (V)
Anders Tenghede (V)
Lena Jansson (V)
Vakant

Summa

Närv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst

Datum

2022-08-11
Kommunfullmäktige

Fyllnadsval till kommunfullmäktiges presidium, KS/2018:1408
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Datum

2022-08-11
Kommunfullmäktige

Allmänhetens frågestund om budgetförslag 2023, KS/2022:1253
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Datum

2022-08-11
Kommunfullmäktige

Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025, KS/2022:88
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01.
2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en sänkt skattesats
med 10 öre jämfört med 2022.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna
samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande justeringar av målen.
4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet finansiella mål är tre
mål istället för fyra mål.
5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel % av
verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av skatter och
statsbidrag.
6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning till istället
hållbart samhälle.
7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering.
8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2023 samt
preliminärt för 2024 och 2025.
9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av
budgeten och flerårsplanen.
10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt
kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom
ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.
11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt miljö
och byggnadsnämnden.
12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 2024 och
2025.
13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025.
14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2023.
15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder
under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor.
16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra
taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige.
17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick mot 2032, bilaga
1.
Sammanfattning av ärendet
Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna för
Orust kommun har tagit fram ett budgetförslag för 2023 med plan för 2024 och 2025.
Årets resultat budgeteras till ett överskott som följer det finansiella målet. Resultatnivån under
planperioden budgeteras till mellan 22-25 miljoner kronor, vilket motsvarar 2-2,3 % av skatter
och statsbidrag.
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Datum

2022-08-11
Kommunfullmäktige
Budgeten innehåller en sänkt skattesats med 10 öre under år 2023, 10 öre under år 2024 och 15
öre under år 2025, sammantaget 35 öre under planperioden.
Budgetförslaget innehåller stora satsningar till verksamheterna. Från och med år 2023 tillförs
sektorerna närmare 25 miljoner kronor i satsningar och dessutom närmare 35 miljoner kronor i
pris- och löneökningar. Fram till och med år 2025 tillförs sektorerna totalt 36 miljoner kronor i
satsningar. Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd tilldelas driftbudgetramar per sektor.
Myndighetsnämnderna har inget planerings- eller verksamhetsansvar och tilldelas därför ingen
budgetram.
Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 miljoner kronor för att förbättra
service och tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter och för att förstärka
utvecklingsenheten för att kunna arbeta mer offensivt med näringslivet och turismfrågor.
Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 miljoner kronor för år 2023 och 6,6 miljoner kronor för
hela planperioden för volymförändringar inom förskola och skola samt för att förstärka och
utöka tidiga insatser genom utvecklad samverkan mellan skola och omsorg. Målet är att ännu
tidigare jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap.
Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 miljoner kronor för år 2023 och 19,7 miljoner kronor
för hela planperioden för volymförändringar inom äldreomsorg samt förstärkning på
förebyggande stödverksamheter såsom Klubb Busa och projekt Timmerhult. Klubb Busa riktar
sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och projekt Timmerhult syftar till att både skapa
meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför arbetsmarknaden och för de med
daglig verksamhet samt som ett led i vårt hållbarhetstänk för återbruk. Dessutom tillförs sektorn
en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till vissa personalgrupper.
Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 miljoner kronor för år 2023 och 2,6 miljoner
kronor för hela planperioden för att höja investeringsbidraget till föreningar och förstärkningar
inom miljö- och bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten för att höja servicenivån
och till bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta
näringslivets och kommunmedlemmarnas förväntningar. Likt vissa personalgrupper inom sektor
omsorg får medarbetare inom kost och lokalvården en arbetsmiljösatsning på arbetsskor.
Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. Från år 2023 ingår
hållbarhetsarbetet tydligare med Agenda 2030 i målstyrningen. De finansiella målen för god
ekonomisk hushållning, som ändras från fyra mål till tre är utifrån förutsättningarna i budgeten
möjliga att uppnå under hela planperioden. Likviditetsmålet som försvinner som eget mål följs
löpande upp i finansrapporten. Likviditeten är en ögonblicksbild och är ovanlig som finansiellt
mål. Mätningen av det finansiella målet för resultatet ändras för att bättre jämföras med andra
kommuner.
Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 625 miljoner kronor, varav
högst 210 miljoner kronor för år 2023. Satsningar sker bland annat på två nya förskolor,
ombyggnad och utbyggnad av reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny brandstation, ny
gruppbostad samt gång- och cykelvägar.
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden
beräknas öka med högst 85 miljoner kronor för 2023 och 263 miljoner kronor under
planperioden till totalt en nivå på 803 miljoner kronor i slutet av år 2025.
I vår lokalförsörjningsprocess beslutar fullmäktige årligen i samband med budgeten om en
övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som blickar 5-10 år framåt, se bilaga 1.
Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investeringsbudget och i den operativa
lokalplaneringen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-06-15 § 98 Föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01.
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2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en sänkt
skattesats med 10 öre jämfört med 2022.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för
verksamheterna samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande justeringar av
målen.
4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet finansiella mål är
tre mål istället för fyra mål.
5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel % av
verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av skatter och
statsbidrag.
6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning till istället
hållbart samhälle.
7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering.
8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2023 samt
preliminärt för 2024 och 2025.
9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av
budgeten och flerårsplanen.
10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt
kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom
ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.
11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt
miljö och byggnadsnämnden.
12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 2024 och
2025.
13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025.
14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2023.
15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor.
16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra
taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige.
17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick mot 2032,
bilaga 1.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) samt Anders Arnell (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Lars Larsson (C) och Martin Reteike (MP) meddelar att de avstår från att delta i beslutet, då
Centerpartiet och Miljöpartiet avser att presentera ett eget budgetförslag på kommunfullmäktiges
sammanträde i augusti.
Martin Oscarsson (SD) meddelar att han avstår från att delta i beslutet, då Sverigedemokraterna
avser att presentera ett eget budgetförslag på kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.
Rolf Sörvik (V) meddelar att han avstår från att delta i beslutet, då Vänsterpartiet avser att
presentera ett eget budgetförslag på kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.
Michael Relfsson (FO) meddelar att han avstår från att delta i beslutet, då Folkviljan Orust avser
att presentera ett eget budgetförslag på kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.
Kent Kihl (KD) samt Kaj Kvorning (Ober.) avstår från att delta i beslutet.
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Datum

2022-08-11
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11
Majoritetens förslag till budget 2023 med plan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan för 2023-2027 med utblick mot 2032 daterad 2022-06-01
Samverkansprotokoll enligt MBL §11 och 19, Centrala samverkansgruppen 2022-06-09
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Revisorer
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Beslut om omreglering av tomträttsavgälden för fastigheten Härmanö 2:144, KS/2022:906
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Uppdra åt förvaltningen att fortsätta processen med att höja tomträttsavgälden till 390 000
kronor per år genom att i domstol väcka talan om omprövning av tomträttsavgälden för
fastigheten Härmanö 2:144.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens fastighet Härmanö 2:144 är idag upplåten med tomträtt till bostadsrättsföreningen
Orust Härmanö. I det ursprungliga tomträttsavtalet som är daterat 1973-10-20 regleras att den
årliga tomträttsavgälden är 1 000 kronor. Förvaltningen har konstaterat att den nuvarande
tomträttsavgälden fortfarande är 1 000 kronor, vilket innebär att den årliga tomträttsavgälden
lämnats oförändrad sedan tomträttsavtalet tecknades.
Förvaltningen har påbörjat processen för att ändra den nuvarande tomträttsavgälden för
tomträttsavtalet. Vid ändring av tomträttsavgälden kan nivån på avgälden ändras så att den
överensstämmer med prisutvecklingen på fastigheten. Enligt bestämmelserna om ändring av
tomträttsavgälden måste tomträttsinnehavaren och fastighetsägaren, i detta fall Orust kommun,
komma överens om en ny avgäld minst ett år innan avgäldsperiodens utgång. Vid en utebliven
överenskommelse kan den nya tomträttsavgälden fastställas i domstol, detta under
förutsättningen att fastighetsägaren eller tomträttsinnehavaren väckt talan om omprövning senast
ett år innan den nuvarande avgäldsperiodens utgång, dvs. senast 2022-12-31.
Markvärdet på den aktuella fastigheten är bedömt till 12 miljoner kronor och med en
avgäldsränta om 3,25 procent blir den nya tomträttsavgälden 390 000 kronor per år under
kommande avgäldsperiod
Förvaltningen har i brev till tomträttsinnehavaren meddelat att Orust kommun har för avsikt att
ändra tomträttsavgälden för tomträtten på fastigheten Härmanö 2:144. Förvaltningen har träffat
tomträttsinnehavaren för att försöka komma överens om den nya tomträttsavgälden.
Förvaltningen har hittills inte lyckats nå en överenskommelse och inte heller erhållit
tomträttsinnehavarens förslag på ny tomträttsavgäld.
Bedömning är att kommunen ska ta del av fastighetens prisutveckling och att kommunen ska
höja tomträttsavgälden till 390 000 kronor per år för den kommande avgäldsperioden. Med
anledning av att överenskommelse inte kommit till stånd föreslås att kommunen väcker talan i
domstol gällande omprövning av tomträttsavgälden.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-06-14 § 120 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Uppdra åt förvaltningen att fortsätta processen med att höja tomträttsavgälden till 390 000
kronor per år genom att i domstol väcka talan om omprövning av tomträttsavgälden för
fastigheten Härmanö 2:144.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Rolf Sörvik (V), Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) samt Anders Arnell (M) yrkar bifall till utskottet
för samhällsutvecklings förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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Datum

2022-08-11
Kommunfullmäktige

Beslut om olovliga byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet
Käringön 1:1, KS/2021:555
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Uppdra åt förvaltningen att fortsätta driva det aktuella ärendet gällande borttagandet av
de olovliga byggnationerna samt anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön
1:1.
2. Uppdra åt förvaltningen att initiera och driva likartade ärenden med syftet att motverka
olovligt ianspråktagande av kommunens mark.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har konstaterat att den nuvarande ägaren till Käringön 1:94 utfört olovliga
byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön 1:1. Detta i form av
bland annat anläggandet av skifferplattor. Fastigheten Käringön 1:94 har även servitut för
ändamålet brygga med båtplats på kommunens fastighet Käringön 1:1. Förvaltningens
bedömning är att den befintliga bryggan uppförts i strid mot gällande servitutsrätt samt utan
rättighet från Orust kommun i egenskap av markägare.
De utförda åtgärderna strider även mot gällande detaljplan (1421-P19 B) och med anledning av
detta verkar Mark- och exploateringsenheten tillsammans med Miljö- och byggnadsenheten för
att samtliga olovliga byggnationer och anläggningsarbeten som utförts på Käringön 1:1 tas bort.
Med anledning av ovanstående har Orust kommun i egenskap av markägare anmodat i sin
skrivelse daterad 2021-05-06 ägaren till Käringön 1:94 att ta bort samtliga olovliga byggnationer
och anläggningar från kommunens fastighet Käringön 1:1 senast 2021-08-31.
Förvaltningen bedömer att kommunen bör fortsätta att driva ärendet mot ägaren av Käringön
1:94. Förvaltningen föreslår att kommunen ska driva det specifika ärendet vidare och att detta
beslut ska ses som ett vägledande exempel som ska underlätta handläggningen av likartade
ärenden av olovligt ianspråktagande av kommunens mark.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-06-14 § 124 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
1. Uppdra åt förvaltningen att fortsätta driva det aktuella ärendet gällande borttagandet av
de olovliga byggnationerna samt anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön
1:1.
2. Uppdra åt förvaltningen att initiera och driva likartade ärenden med syftet att motverka
olovligt ianspråktagande av kommunens mark.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Rolf Sörvik (V), Anders Arnell (M), Lars Larsson (C), Ulla Buhr
(S) och Martin Oscarsson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut från utskottet för
samhällsutveckling.
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Datum

2022-08-11
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Byggenheten
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Datum

2022-08-11
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskning avseende bygglovsprocessen, KS/2022:601
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:
1. Godkänna de åtgärder som föreslås i tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04.
2. Överlämna miljö- och byggnadsnämndens beslut som svar till revisionen.
Sammanfattning av ärendet
Ernst and Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orust kommun genomfört
en uppföljning avseende granskning av bygglovsprocessen som genomfördes 2019. Syftet med
uppföljningen har varit att följa upp hur miljö- och byggnadsnämnden har hanterat de
rekommendationer som ställdes i den ursprungliga granskningen.
Uppföljning visar att nämnden till en viss del vidtagit åtgärder för att tillse att bygglovsprocessen
är ändamålsenlig. Uppföljningen visar att flertalet utvecklingsarbeten pågår för att förbättra
informationen till sökande, skapa tydliga rutindokument för bygglovsprocessen, aktuell och tydlig
delegationsordning samt arbeta för kortade handläggningstider. Vi ser dock fortsatta
utvecklingsområden avseende kvalitetssäkring av beslut, säkerställa efterlevnad av plan- och
bygglagen, uppföljning av centrala nyckeltal och kvalitetsmått samt säkerställa
kompetensförsörjningen. Vidare ser vi utvecklingsområden kopplat till nämndens protokoll.
Kommunrevisionen önskar, senast den 9 maj, få ett skriftligt svar på vilka eventuella åtgärder
som miljö- och byggnadsnämnden planerar att vidta med anledning av de iakttagelser och de
kvarstående samt ny rekommendation som redovisas i rapporten.
Bedömning
Förvaltningen har mottagit uppföljningsrapport och nedan finner ni svar på
rekommendationerna.
Följande rekommendationer kvarstår då revisorerna iakttagit brister eller utvecklingsområden:
 Utveckla former för kvalitetssäkring av bygglovsprocessen, till exempel genom
egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden och delegationsbeslut
Svar: Förvaltningen arbetar idag med kollegial granskning av ärenden och delegationsbeslut. Varje
tjänsteskrivelse går genom chef. Nämnden gör också stickprov vid varje nämndssammanträde
vilket också beskrevs under dialog med revisionen. Enheten ska arbeta med framtagande av
skriftliga rutiner för kvalitetsgranskning av bygglovsprocessen, som beskriver följande
kontrollobjekt vid granskning av ärenden eller delegationsbeslut.
 Säkerställa att bygglovsprocessen uppfyller alla krav i PBL.
Svar: Miljö- och byggnadsnämnden har under lång tid haft långa handläggningstider och den
lagstadgade handläggningstiden på 10 veckor har inte följts. Idag finns det fler resurser än tidigare
vilket gör att vi hinner handlägga fler ärenden och de senare ärendena som kommit in har haft en
handläggningstid på cirka 5 veckor. Enheten arbetar med kön från två håll för att på ett effektivt
sätt kunna beta ner kön, vilket har givit effekt.


Utveckla informationen som ges till allmänheten via exempelvis kommunens hemsida
avseende bygglov och bygglovsprocessen.
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Svar: Ett arbete påbörjades hösten 2021 med en del sidor på hemsidan för att förenkla och skapa
bättre information till sökanden. Kommunen arbetar nu med en helt ny hemsida, och i samband
med det arbetet kommer även bygglovsprocessen utvecklas externt, för att förenkla och
förtydliga.
 Säkerställa efterlevnad av bygglovsprocessen
Svar: Mallar och rutiner tas fram och omarbetas kontinuerligt. Förvaltningen behöver strukturera
upp och processen med tillhörande rutiner och riktlinjer. Detta görs under 2022. Vi kommer
även att äska medel för att byta ärendehanteringssystemet Lex.


Stärka systematiken gällande uppföljning av centrala nyckeltal och kvalitetsmått för
verksamheten
Svar: Förvaltningen och nämnden följer idag upp inkomna ärenden och utgående beslut, på såväl
nämndssammanträden och verksamhetsmöten. Förvaltningen följer dessutom upp idag ärenden
som inkommit där komplettering föreläggs inom tre veckor respektive 10 veckor. Idag saknas det
dock ett ärendehanteringssystem som möjliggör viktiga nyckeltal, då allt får göras manuellt.


Tillse ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning för att säkerställa
kompetensförsörjning både på kort och lång sikt
Svar: Idag möjliggör vi distansarbete enligt kommunens riktlinjer, samt att vi har tillgång till
kontor i Göteborg som möjliggör för distansarbete och därmed kan behålla personal.
 Säkerställa att nämndens protokoll är transparenta och i enlighet med kommunallagen
Svar: Protokollen är från och med mars månads sammanträde publicerade på kommunens
hemsida, och är därmed transparanta för allmänheten enligt kommunallagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11
Uppföljning av granskning avseende bygglovsprocessen, daterad 2022-03-10
Beslutet skickas till
Revisionen
Kommunstyrelsen för kännedom
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Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2021 samt beviljande
av ansvarsfrihet, KS/2022:948
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2021.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2021.
Jäv
Lars Larsson (C) och Anders Arnell (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2021 och
översänt till medlemskommunerna.
Enligt § 16 i Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund ska årsredovisningen skickas till
respektive medlemskommun, för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Fyrbodals kommunalförbund uppvisar ett positivt resultat för år 2021 om 701 tkr, jämfört med
budgeterat resultat på 190 tkr.
Fyrbodals kommunalförbunds revisorer har granskat verksamheten och årsredovisningen och
bedömer att de i huvudsak uppfyller de krav och mål som finns uppsatta.
Revisorerna i kommunalförbundet har i revisionsberättelse (daterad 2021-03-26) tillstyrkt att
respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11
Granskning av årsredovisning 2021, Fyrbodals kommunalförbund
Granskning god ekonomisk hushållning 2021, Fyrbodals kommunalförbund
Årsredovisning 2021, Fyrbodals kommunalförbund
Revisionsberättelse 2021, Fyrbodals kommunalförbund
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
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Redovisning statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 1, KS/2022:907
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 1 2022 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 2022-06-07 § 35 föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 1 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Rapportering kvartal 1 2022, SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11
Statistikrapport
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån

Totalt
rapporterade/
verksamhet

3
2
0
11

0
1
0
4

3
3
0
15
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Uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Roger Hansson (S), KS/2022:1262

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Roger Hanssons frånfälle behöver kommunfullmäktige skicka beslut om
omräkning till länsstyrelsen.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
HR-enheten
Troman
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Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen, 2019- 2022, KS/2018:1522

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Roger Hanssons frånfälle behöver kommunfullmäktige göra ett fyllnadsval av
ersättare i kommunstyrelsen.
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Fyllnadsval av ersättare i valberedningsnämnden, KS/2018:1411

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Roger Hanssons frånfälle behöver kommunfullmäktige göra ett fyllnadsval av
ersättare i valberedningsnämnden.
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Fråga om Myckleby skola, KS/2022:1249
Kent Kihl (KD), ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm (S):
Är försäljningen klar, har full köpeskilling erlagts, har köparen fått lagfart. Innan försäljningen var
det mycket tal om servitut, hur har den frågan lösts?
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Fråga om skolskjutsar, KS/2022:1250
Kent Kihl (KD), ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm (S):
Nu har det nya systemet varit i bruk några dagar, hur har utfallet blivit? Är alla nöjda? Hur löser
man det med dessa barn som efter skolan vill följa med kompisar hem efter skolan, hur kommer
de hem efteråt?
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Interpellation om kontroll av kompost, KS/2022:1251
Kent Kihl (KD), skriver i interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande:
För ett tag sedan antog kommunfullmäktige nya regler för att kompostera. När reglerna antogs
nämndes ingenting om ökade kostnader. Hur många av miljöinspektörerna arbetar med dessa
kontroller och vad är kostnaden?
Hur låter man fastighetsägaren veta att man kommer för att inspektera komposten. Är det enbart
de som tidigare fått tillstånd att kompostera som skall besökas?
Många fastigheter har idag larm runt om huset om ägarna är bortresta och larmet aktiverat. Vem
står för kostnaden om säkerhetsföretag och/eller polisen rycker ut?
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Interpellation om Krossekärr 2:2. Ekobyn, KS/2022:1260
Kent Kihl (KD), skriver i interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande:
Ansökan om planbesked lämnades in till kommunen 2018-06-19. Syftet var att möjliggöra 7 nya
bostäder. I mer än 4 år lät kommunens politiker och tjänstemän låta föreningen tro att man var
positiva till planändringen. Föreningen har lagt ner betydande belopp och bland annat fått stöd
från Boverket. VA frågorna är lösta.
Så vid ett möte i utskottet för samhällsutveckling lägger en av S ledamöterna ett förslag om att
arbetet med detaljplanen ska avbrytas. Den andra S ledamoten instämmer och beslutet blir att
avbryta arbetet i avvaktan på en ny detaljplan.
En ny översiktsplan kommer troligen att beslutas om under första halvan av 202. Nu, dvs idag, är
det översiktsplanen från 2009-11-12 som gäller, det är den som skall vara vägledande för beslut,
inte några fantasier om hur nästa översiktsplan kommer att utformas.
Citerat från Översiktsplan 2009
”Översiktsplanen är viktig som underlag när kommunen hanterar bygglov, detaljplaner och andra
ärenden Dessutom ska översiktsplanen fungera som ett strategiskt handlingsprogram i det
politiska arbetet. Översiktsplanen är vägledande men inte juridiskt bindande. Minst en gång per
mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell.
Översiktsplanen kan ändras genom en fördjupning eller ett tillägg. Om en stor del av
översiktsplanen börjar bli inaktuell ska en ny översiktsplan tas fram. Detta är ett omfattande
arbete som oftast sträcker sig över flera år.
Kommunens nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2009-11-12 och vann laga
kraft 2010-04-12.”
Att avbryta planarbetet efter 4 år är oetiskt och omoraliskt. Orust kommun skall stå för sina
löften, man skall inte låta föreningar, entreprenörer eller enskilda få uppfattningen (i fyra år) att
kommunen kommer att fullfölja det påbörjade arbetet.


Vad tänker majoriteten göra för att återupprätta kommunens anseende?
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Anmälan om inkomna skrivelser, KS/2022:893, KS/2022:596, KS/2022:1241, KS/2022:1247,
KS/2022:1248, KS/2022:1259, KS/2022:1267
Revisionsplan för Orust kommun 2022
(KS/2022:893)
Överförmyndarnämnden Protokoll 2022-06-15
(KS/2022:596)
Motion om schemaläggning av kommunens personal – Kent Kihl (KD)
(KS/2022:1241)
Motion om kvalitetsarbete – Kent Kihl (KD)
(KS/2022:1247)
Motion om översyn av arbetsuppgifter – Kent Kihl (KD)
(KS/2022:1248)
Motion om Mayors for Peace – Kent Kihl (KD)
KS/2022:1259
Motion om medlemskap i Klimatkommunerna – Kent Kihl (KD)
KS/2022:1267
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