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Deltagarförteckning                Omröstningsprotokoll 

         KF § 106, 1:a KF § 106, 2:a  KF §  Anmärkning 
Nr Ledamot Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst  

1 Catharina Bråkenhielm (S) X X    X      
2 Britt-Marie Andrén 

Karlsson (S) 
X X    X      

3 Ulla Buhr (S) X X    X      
4 Eva Skoglund (S) X X    X      
5 Alexander Hutter (S) X X    X      
6 Anne-Marie Petersson (S) X X    X      
7 Jörgen Nielsen (S) X X    X      

8 Elsie-Marie Östling (S) X X    X      
9 Lotta Husberg (S)            
 Agneta Melin (S) X X    X     Ers L. Husberg 
 Inger Heimburger (S)            
 Lars-Olov Buhr (S)            
 Bo Edvinson (S)            
 Berit Strandberg Mattson            
             

10 Anne Kolni (M)            
11 Robert Larsson (M) X X    X      
12 Anders Arnell (M) X X    X      
13 Tommy Eriksson (M)            
14 Hilden Talje (M) X   X  X      
15 Maths Gustafsson (M) X X    X      
16 Ingemar Talje (M) X X    X      
 Anna Gustafsson (M) X X    X     Ers A. Kolni 
 Nils Pettersson (M)            
 Håkan Bengtsson (M) X X    X     Ers T. Eriksson 
 Jan W Kjellberg (M)            
             

17 Lars Larsson (C) X X   X       
18 Maria Sörkvist (C) X X   X       
19 Daniel Peterson (C) X X   X       
20 Gun-Britt Hermansson (C) X X   X       
21 Ulla-Britt Bagge (C)            
22 Börje Pettersson (C) X X   X       
 Peter Kristensson (C) X X   X      Ers U-B. Bagge 
 Johan Stein (C)            
 Reinhold Hedenblad (C)            
             

23 Leif Kinle (SD) X X   X       
24 Martin Oscarsson (SD)            
25 Kristoffer Johansen (SD)            
26 Maritha Dyfverman (Obe.)            
27 Vakant            
28 Vakant            
 Vakant            
 Vakant            
 Vakant            
             

29 Hans Pernervik (Obe.) X X    X      
30 Michael Relfsson (FO) X  X  X       
31 Andreas Berglin (FO)            
 Aina Gunnarsson (FO) X  X  X      Ers A. Berglin 
 Els-Marie Ragnar(FO)            
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   KF §  KF §  KF §  Anmärkning 

Nr Ledamot Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst  

32 Veronica Almroth (L)            
33 Susanne Gustafsson (L) X X    X      
34 Irma Sjölinder (L) X X    X      
 Jan Gustafsson (L) X X    X     Ers V. Almroth 
 Pernilla Tollesson (L)            
             
35 Kia Nordqvist (MP)            
36 Martin Reteike (MP) X X    X      
37 Ulla Kedbäck (MP) X X    X      

 Susanne Andersson (MP) X X    X     Ers K. Nordqvist 

 Sten-Inge Kedbäck (MP)            

             
38 Anders Persson (KD)            
39 Kent Kihl (KD) X X   X       
 Vakant            
 Vakant            
             
40 Rolf Sörvik (V) X X    X      
41 Anders Tenghede (V) X X    X      
 Lena Jansson (V)            
 Vakant            
             
             
             
 Summa 35 32 2 1 10 25      

 
 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  4 

 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-13 

 

 
 
 
§ 97    KS/2022:1579 

Utdelning av Folkhälsopriset 2022 
 

Folkhälsopriset inrättades 2015-06-05. Priset utdelas för förtjänstfulla insatser och inom 

folkhälsoarbetet för Orust kommun och dess invånare. Orust folkhälsopris utdelas till enskild 

person, till flera personer gemensam, till förening eller annan sammanslutning, som i ett brett 

perspektiv påverkar människors hälsa i en positiv inriktning i Orust kommun. Folkhälsopriset är 

10 000 kronor. 

 

Folkhälsorådet har beslutat att tilldela Victoria Hansen och Ellös Bio Folkhälsopriset 2022 med 

nedanstående motiveringar. 

 

Victoria Hansen: 

Victoria har ett fantastiskt engagemang för fotbollstjejerna på Orust. Hon möter upp allas olika 

behov och har fokus på god laganda. Victoria är lyhörd och ser alla och jobbar lika mycket med 

laganda, det mentala som styrka, teknik och bollkänsla. Man kan lita på Victoria och hon är en stabil 

vuxen som dessa ungdomar kan lita på och på så sätt utvecklas som personer och fotbollsspelare. 

 

Ellös Bio: 

Ellös bio har i landsbygd byggt upp en samlingspunkt för ung och gammal genom att starta 

filmförevisning i EllösParken. Där visas aktuella filmer för alla åldrar. Ellös Bio är välbesökt och har 

blivit mycket populärt. En mycket bra aktivitet för att få underhållning och samtidigt träffas och 

trivas. Bra för folkhälsan! 

 

  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  5 

 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-13 

 

 
 

§ 98 KS/2022:86 

Delårsrapport augusti 2022 för Orust kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna delårsrapport augusti 2022 för Orust kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsresultatet till och med augusti var för kommunen som helhet positivt och uppgick till 98,1 

miljoner kronor. Det var 32,9 miljoner kronor högre än föregående år och 64,5 miljoner kronor 

bättre än budgeterat resultat till och med augusti. Budgetavvikelsen för perioden beror främst på 

ökade skatteintäkter samt högre generella och riktade statsbidrag. 

 

Helårsprognosen bedöms till ett överskott om 78,5 miljoner kronor. Det är 50 miljoner kronor 

högre än budgeterat resultat för året och ca 15 miljoner kronor bättre än prognosen i april. 

Budgetavvikelsen för helåret förklaras i huvudsak av att skatteintäkter och generella statsbidrag ser 

ut att bli 41,8 miljoner kronor högre än budgeten. Skatteintäkterna ökar med 25 miljoner kronor, 

vilket framförallt beror på den positiva effekten på utvecklingen av sysselsättningen i Sverige under 

2021 och 2022. Budgeten för 2022 gjordes klar i maj 2021 och den positiva effekten kom framförallt 

därefter. 

 

Sektorerna redovisar sammantaget en positiv prognos på 2 miljoner kronor. Politisk verksamhet 

redovisar en positiv helårsprognos på 0,4 miljoner kronor. Sektor ledning och verksamhetsstöd 

redovisar en negativ helårsprognos på 0,7 miljoner kronor. Sektor lärande redovisar en negativ 

helårsprognos på 1,5 miljoner kronor. Sektor omsorg redovisar en ingen budgetavvikelse, det vill 

säga en helårsprognos som överensstämmer med budget. Sektor samhällsutveckling redovisar en 

positiv helårsprognos på 3,8 miljoner kronor. 

 

Nettoinvesteringarna uppgick till 51,6 miljoner kronor för perioden till sista augusti. 

Helårsprognosen beräknas till 119,3 miljoner kronor av budgeterade 171,3 miljoner kronor. 

Budgetavvikelser för helåret beror i huvudsak på att projekt flyttas fram till år 2023 av olika 

anledningar. 

 

Balanskravsresultatet uppfylls och bedömningen är att kommunen uppnår sin egen definition av god 

ekonomisk hushållning avseende verksamhetsmål och finansiella mål.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 178 att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna delårsrapport augusti 2022 för Orust kommun. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-16 

Delårsrapport augusti 2022 för Orust kommun daterad 2022-09-20 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Catharina Bråkenhielm (S) och Martin Reteike (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 99 KS/2022:1427 

Uppdatering av grafisk profil för Orust kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta förslag på uppdatering av den grafiska profilen för Orust kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med arbetet med ny webbplats för Orust kommun, har det framkommit ett behov av att 
se över och uppdatera den nuvarande grafiska profilen.  
 
Den nuvarande grafiska profil är inte anpassad för tillgänglighet, vilket innebär en anpassning av 
formspråk för logotyp, typsnitt och färgnyanser.   
 
Förslaget innebär att formspråk logotyp förändras i syfte att nå ökad användbarhet i olika 
sammanhang genom en mer kompakt form.  
Typsnittet är i princip det samma, men en lite mjukare variant. 
 
Några nya färgnyanser har tagits fram som kan användas i olika sammanhang för en mer modern 
kommunikation. Färgerna är komplementfärger till den blå och gula primärfärgen som finns i vårt 
heraldiska vapen. Den gröna färgen är ny och har sin grund i ”den gröna ön”, då Orust även 
kännetecknas av skog, åkrar och ängar. 
 
Förslaget innebär inte någon förändring av det heraldiska vapnet.  
 
Den nya grafiska profilen kommer att lanseras samtidigt som den nya webbplatsen.  
 
Nuvarande grafiska profilen fasas succesivt ut i samband med förnyad upphandling av produkter 
som kräver tryck. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-14 § 117 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
till kommunfullmäktige besluta att: 
Anta förslag på uppdatering av den grafiska profilen för Orust kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 181 att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Anta förslag på uppdatering av den grafiska profilen för Orust kommun. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-03 
Presentation av uppdaterad grafisk profil 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Catharina Bråkenhielm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
 



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  8 

 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-13 

 

 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga sektorer  
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§ 100 KS/2020:1180 

Medfinansiering av Leader Bohuslän 2023- 2027 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medverka i Leader Bohuslän för programperioden 2023-2027 genom en årlig medfinansiering med 

323 752 konor, finansiering sker inom budgeterad ram för politisk verksamhet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Landsbygdsprogrammet Leader har funnits i drygt 30 år och syftar till att utveckla Sveriges 

landsbygd. Leader är ett EU-program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden men det är 

också en samverkan för lokal utveckling. Orust kommun har varit med i de flesta 

programperioderna sedan starten. 

I varje Leader-område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal 

utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under 

kommande programperiod. Från och med nästa programperiod som börjar 2023 tillhör kommunen 

Leader Bohuslän vilket blir ett av 40 områden i Sverige. 

Strategin för det nya Leader Bohuslän togs fram tidigare i år genom ett brett deltaganden från privat, 

ideell och offentlig sektor där man definierat utmaningar och möjligheter i det lokala området med 

perspektiv på nuläget och sikte på framtiden. 

Programmet omfattar mål som bland annat, omställning till hållbart attraktivt liv och arbete, lokal 

och resilient matproduktion samt upplevelser i världsklass.  

Leader Bohuslän har av jordbruksverket tilldelats en budget på 60 miljoner kronor och 33 % ska 

medfinansieras av offentliga pengar (17.8 miljoner kronor) Styrelsen för Leader Bohuslän har 

beslutat att dela medfinansieringen jämt mellan de 11 deltagande kommunerna. I skrivelse 2022-07-

19 översänder Leader Bohuslän ett intyg för signering av medfinansieringen på 323 752 kronor per 

kommun och år. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 183 att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Medverka i Leader Bohuslän för programperioden 2023-2027 genom en årlig medfinansiering med 

323 752 kronor, finansiering sker inom budgeterad ram för politisk verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till 
Leader Södra Bohuslän 

Utvecklingsenheten 
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§ 101 KS/2022:512 

Beslut om utbetalning av partistöd för 2023 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utbetala kommunalt partistöd enligt nedanstående tabell: 
 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet § 29-32 finns grundläggande bestämmelser om kommunalt 
partistöd. I Orust kommun har kompletterande regler för partistöd fastställts av kommunfullmäktige, 
vilket bland annat redogör för hur partistödet beräknas. 
 

Utifrån kommunens antagna regler har förvaltningen granskat inlämnade redovisningar från 

partierna samt räknat fram partistödet för år 2023 utifrån prisbasbelopp för 2022 (48 300 kronor). 

Samtliga partier har inom föreskriven tid lämnat in redovisning för hur partistödet nyttjats under 
2022. Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad. 
 
Partistöd utbetalas till de partier som är representerade i fullmäktige samt till parti som upphört att 
vara representerat i fullmäktige, dock endast ett år efter att representation upphörde enligt 4 kap  
§ 29 (KL). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-14 § 126 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
till kommunfullmäktige besluta att: 
Utbetala kommunalt partistöd enligt följande tabell 
  

Mandat Mandatstöd Partistöd Summa

Socialdemokraterna 9 74 429 kr 9 419 kr 83 848 kr

Moderaterna 7 57 889 kr 9 419 kr 67 308 kr

Centerpartiet 6 49 619 kr 9 419 kr 59 038 kr

Sverigedemokraterna 4 37 842 kr 9 419 kr 47 600 kr

Folkviljan Orust 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr

Liberalerna 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr

Miljöpartiet de gröna 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr

Kristdemokraterna 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr

Vänsterpartiet 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr

TOTALT 39 327 289 kr 84 767 kr 412 395 kr
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Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 185 att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Utbetala kommunalt partistöd enligt följande tabell 
 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 

Bilaga 1 – beräkning av partistöd 2023 

 

Beslutet skickas till 
Administrativa enheten 
Gruppledare för representerade partier 
 
  

Mandat Mandatstöd Partistöd Summa

Socialdemokraterna 9 74 429 kr 9 419 kr 83 848 kr

Moderaterna 7 57 889 kr 9 419 kr 67 308 kr

Centerpartiet 6 49 619 kr 9 419 kr 59 038 kr

Sverigedemokraterna 4 37 842 kr 9 419 kr 47 600 kr

Folkviljan Orust 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr

Liberalerna 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr

Miljöpartiet de gröna 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr

Kristdemokraterna 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr

Vänsterpartiet 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr

TOTALT 39 327 289 kr 84 767 kr 412 395 kr

Mandat Mandatstöd Partistöd Summa

Socialdemokraterna 9 74 429 kr 9 419 kr 83 848 kr

Moderaterna 7 57 889 kr 9 419 kr 67 308 kr

Centerpartiet 6 49 619 kr 9 419 kr 59 038 kr

Sverigedemokraterna 4 37 842 kr 9 419 kr 47 600 kr

Folkviljan Orust 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr

Liberalerna 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr

Miljöpartiet de gröna 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr

Kristdemokraterna 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr

Vänsterpartiet 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr

TOTALT 39 327 289 kr 84 767 kr 412 395 kr
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§ 102 KS/2022:526 

Motion om framtagande av handlingsplan för barnens bästa i Orust kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Uppdra åt förvaltningen att ta fram en övergripande handlingsplan för barnens bästa i Orust 

kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Larsson (C) har lämnat en motion, daterad 2022-03-11, med förslag om att ta fram en 

handlingsplan för barnens bästa i Orust kommun. 

 

I Barnkonventionen finns bestämmelser om mänskliga rättigheter för barnen. Bland annat säger den 

att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn och att alla barn har rätt att uttrycka sin 

mening. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna i Barnkonventionen. 

Staten har det övergripande ansvaret och ska se till att barnkonventionens principer införlivas i den 

nationella lagstiftningen. Men det är arbetet på regional och lokal nivå som ytterst avgör hur väl 

Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav. Inte minst eftersom det är på den 

regionala och lokala nivån som barn och unga i första hand kan göra sina röster hörda. 

Även om det finns tydlig guidning från FN:s barnrättskommitté så måste ändå varje kommun hitta 

sitt sätt att arbeta med barnrättsperspektivet och det finns inte något facit för hur en kommun ska 

implementera barnkonventionen. 

 

Orust kommun har i arbetet med att implementera barnkonventionen valt att lyfta in barns 

kunskaper, erfarenheter och tankar i olika frågor. Vi har utvecklat ett arbetssätt för att göra barns 

röster hörda och lyssna till barnen i olika frågor. De är ofta väldigt kloka och säger det självklara, det 

som vi kanske inte annars tänker på. Att involvera barnen i olika frågor skapar delaktighet och 

framtidstro vilket i sin tur minskar utanförskapet. Med utgångspunkt från barnkonventionen, lärande 

exempel, kunskapsinhämtning och relevant dokumentation har vi sammanställt en rutin som skall 

fungera som stöd ute i verksamheterna.  För att öka kunskapen har vi har anordnat föreläsningar för 

chefer och arbetsledare och vi kommer att fortsätta att öka kunskapen för olika målgrupper. 

 

Exempel på hur vi har arbetat är att barnets perspektiv har varit med som en del i 

medborgardialoger och i planprocessen. Vi har också genomfört en prövning av barnets bästa för 

beslut om vår pedagogiska barnomsorg på obekväm arbetstid - Nattis. Vi har också gjort en 

barnkonsekvensanalys för effektivare samarbete för stöd till barn och unga. Där uttrycker bland 

annat barnen att bra kontakter lyssnar och fattar och har ett bra bemötande både mot sig själv och 

sina föräldrar. Det finns också en ökad kunskap om att involvera barnen i enskilda ärenden. 

 

Vårt nästa steg i arbetet med att införliva barnkonventionen är att ta fram en övergripande 

handlingsplan.  Handlingsplanen bör baseras på en nulägesanalys och de behov som chefer, 

medarbetare och barnen har med utgångspunkt från det som är gjort och vilket nästa steg är i att 

utveckla arbetet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-14 § 125 föreslå kommunstyrelsen överlämna 

till kommunfullmäktige besluta att: 

Uppdra åt förvaltningen att ta fram en övergripande handlingsplan för barnets bästa i Orust 

kommun. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 184 att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Uppdra åt förvaltningen att ta fram en övergripande handlingsplan för barnens bästa i Orust 

kommun. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Larsson (C) och Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till 
Folkhälsostrateg 
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§ 103 KS/2022:416 

Motion gällande jubileum av fartyget Westkust 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-22.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, KD, inkom den 28 februari 2022 med en motion där Kent föreslår att kommunen ska 
uppmärksamma fartyget Westkusts 90-års jubileum med ett bidrag på 100 000 kronor. Finansiering 
föreslås från kommunstyrelsens medel till förfogande.  
 
Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för olika typer av kostnader enligt kommunens regler för 
föreningsstöd. Föreningar kan även ansöka om stöd till offentliga kulturarrangemang enligt reglerna 
för föreningsstöd. För att säkerställa en hantering där alla föreningar behandlas lika hänvisar 
förvaltningen till vårt föreningsstöd och att föreningen har möjlighet att ansöka om föreningsstöd 
för sitt jubileum.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-14 § 128 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
till kommunfullmäktige besluta att: 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-22. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 187 att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-22. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-22 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Martin Reteike (MP), Rolf Sörvik (V) och Catharina Bråkenhielm (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Fritidsenheten 
Kristdemokraterna 
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§ 104 KS/2022:956 

Motion om att bilda en Kultur- och fritidsnämnd 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2022-10-06 anse motionen besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, KD, inkom den 31 maj 2022 med en motion om att bilda en kultur- och fritidsnämnd. 
Argumentet för detta ställningstagande är att det ligger orimligt mycket olika verksamheter inom 
sektor samhällsutveckling. 
 
Ett av de politiska uppdragen till förvaltningen inför år 2019 och 2020 var att se över den politiska 
organisationen. Det gjordes en översyn kring om den nuvarande organisationen med utskott var att 
föredra framför den traditionella nämndsorganisationen. Dessutom skedde parallellt en översyn av 
sektorsorganisationen. Det hela ledde till ett uppdrag till kommundirektören att införliva sektor 
Miljö och bygg i sektor Samhällsutveckling, och från 2022 är detta genomfört. Analysen av den 
politiska strukturen ledde till att den nuvarande organisationsformen med utskott kvarstod, med 
några mindre förändringar som rörde ansvarsområden. Även dessa förändringar har genomförts 
inför 2022. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-08-14 § 108 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
till kommunfullmäktige besluta att: 
Med denna tjänsteskrivelse anse motionen besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-31§ 170 § att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Med denna tjänsteskrivelse anse motionen besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-20 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Catharina Bråkenhielm (S) och Lars Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till 
Motionären 
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§ 105 KS/2022:907 

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL och LSS - 
Kvartal 2 2022 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna statistikrapport kvartal 2 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. 

Rapportering kvartal 2 2022, SoL och LSS 

Verksamhetsområde Antal beslut 
ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 2 0 2 

Äldreomsorg (SoL) 0 0 0 

Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 

Stöd och omsorg (LSS) 11 2 13 

 

Utskottet för omsorg beslutade 2022-09-14 § 48 föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna 

statistikrapport kvartal 2 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 194 att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna statistikrapport kvartal 2 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
Statistikrapport  
 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
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§ 106 KS/2022:1206 

Antagande av kulturmiljöstrategi 2040 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21. 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lars Larsson (C) reserverar sig skriftligt till förmån för eget förslag. 
Michael Relfsson (FO) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Leif Kinle (SD) reserverar sig till förmån för Lars Larssons (C) förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan nuvarande kulturmiljöprogram antogs 1994 har en rad förändringar skett av den nuvarande 
miljön samtidigt som värderingarna förskjutits av vilka värden kulturmiljöerna besitter. Kommunens 
kulturmiljövärden behöver därför analyseras och värderas för att kunna utgöra beslutsunderlag för 
kommande detaljplaner, bygglovsprövningar med mera. Ett framtagande av ett nytt 
kulturmiljöprogram bedöms nödvändigt. 
 
Under 2018 beslutades att uppdra till förvaltningen att ta fram ett nytt kulturmiljö-program. 
 
Före detta sektor miljö- och bygg ansökte 2019 om bidrag för att genomföra arbetet med ett nytt 
kulturmiljöprogram. En konsult upphandlades för att genomföra arbetet tillsammans med 
förvaltningen. Efter utvärdering av anbud anlitades Bohusläns museum, för uppdraget. 
 
Ett stort arbete gjordes under 2019-2020 med allt från workshops, inventering i vält med mera. 
 
Rapporten samt underlagen som tog fram av Bohusläns museum presenterades på miljö- och 
byggnadsnämndens sammanträde 2021-01-20. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-01-20 § 
4 att lägga informationen om utredningen till handlingarna. 
 
Förvaltningen har nu under 2022 i samband med arbetet med Översiktsplanen arbetat om den 
tidigare rapporten som presenterades under 2021, och numera är förslaget en kulturstrategi 2040 
som kommer att vara ett underlag i den nya översiktsplanen. 
 
Med kulturmiljöstrategin 2040 är intentionen att ge möjlighet för, och visa hur, Orusts kulturmiljöer 
kan användas, utvecklas och bevaras så att de spår dagens samhälle lämnar blir ytterligare en årsring 
som får morgondagens orustbor att känna samma känsla av kontinuitet och trygghet som vi gör 
idag. 
 
Programmet består av två huvudsakliga delar, dels detta styrdokument, Kulturmiljöprogram 2040, 
och dels ett kunskapsunderlag som fungerar som handläggarstöd och verktyg för att nå målen i 
kulturmiljöprogrammet, genom att kunskapsunderlaget utgör en digital resurs är målet att 
Kulturmiljöprogram 2040 ska kunna uppdateras och hållas aktuellt genom att ny fakta tillförs allt 
eftersom dem blir tillgängligt. 
 
Kulturmiljöprogrammet är det politiskt antagna styrdokumentet med mål och delmål som pekar ut 
riktning och intentioner för hur kommunens kulturmiljöarbete ska bedrivas. 
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Kunskapsunderlaget ger den kommunala organisationen och medborgarna en god övergripande 
kunskap om Orusts kulturmiljöer och ska användas som underlag av de kommunala förvaltningarna 
vid beredning och handläggning av kulturmiljöärenden. Kunskapsunderlaget tillför fakta till 
planering och i ärenden, men avvägning med andra intressen görs i varje enskilt ärende. 
 
Kulturmiljöstrategin har presenterats på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i juli 2022. På 
grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av sektor samhällsutveckling, 
så behandlas denna strategi genom utskottet för samhällsutveckling där andra strategiska dokument 
för sektorn behandlas. 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-09-13 § 173 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 199 att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Anta kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-12 
Kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21 
Kunskapsunderlag del 1 – Historik, daterad 2020-09-30 
Kunskapsunderlag del 2 – Beskrivning och rekommendationer, daterad 2020-09-30 
Kunskapsunderlag del 3 – Klimatpåverkan på kulturmiljöer i Orust kommun, daterad 2020-09-30 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) och Martin Reteike (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Lars Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med följande tillägg i beslutet: 
Kulturmiljöstrategin är ett förtydligande av den lagstiftning på kulturområden som redan finns och 
skall inte innebära några begränsningar av äganderätten, möjligheten till livsmedelsproduktion eller 
annat företagande i de områden som omfattas utöver vad som redan gäller i aktuell lagstiftning. 
 
Michael Relfsson (FO) föreslår kommunfullmäktige att återremittera ärendet till förvaltningen, så att 
förslag till kulturmiljöstrategi 2040 kan läggas ut på kommunens webbsida för inhämtande av 
allmänhetens synpunkter.  
 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige så beslutar. 
 

Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet. 
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Omröstningsresultat 
Med 32 ja-röster, 2 nej-röster och 1 som avstår finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag. 

Hur var och en har röstat framgår av separat omröstningsprotokoll. 

 

Fortsatt beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Lars Larssons (C) tilläggsyrkande och finner 

att detta avslås. 

 

Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att bifalla Lars Larssons (C) tilläggsyrkande. 

Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet. 

 

Omröstningsresultat 
Med 10 nej-röster och 25 ja-röster har kommunfullmäktige avslagit Lars Larssons (C) tilläggsyrkande 

och beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Hur var och en har röstat framgår av separat omröstningsprotokoll. 

 

Beslutet skickas till 
Byggchef 
Planchef 
Utvecklingschef 
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RESERVATION – Kommunfullmäktige 2022-10-13 § 106 -                                  

Beslut om antagande av kulturmiljöstrategi 2040 

 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget tilläggsförslag till kulturmiljöstrategin. 

Orsaken till detta är att vi vill ha ett förtydligande och vi vill inte att underlaget i strategin, 

i sin text eller rekommendationer ska vara eller fungera som ytterligare pålagor på en 

redan hårt belastad grön näring. Vi vill inte heller att rekommendationerna eller text ska 

vara eller fungera som inskränkningar i ägande rätten. Redan i dag är bl.a. den gröna 

näringen så hårt belastad att många väljer att helt upphöra med sin produktion på grund 

av allt högre krav, lagar och regelverk. Därför ska inte Orust kommun medverka till att 

sänka denna näring ytterligare. Detta i en tid då vi i stället behöver öka vår 

självförsörjningsgrad. Att i det nuläget välja att begränsa företagen på Orust med nya 

regelverk, mer kostnader, pålagor, värdeminskningar på fastigheterna eller 

inskränkningar i äganderätten skulle bli förödande för många. Att förhindra 

avstyckningar av tomter vid t.ex. arvsskiften, uppförande av ekonomibyggnader och 

hallar kan vara helt avgörande för ett företags överlevnad. Även uppstart av 

sidoverksamheter faller under detta också då det kan behövas en mer ekonomisk 

stabilitet och grund för att bära upp t.ex. en jordbrukssatsning. 

 

För Centerpartiet på Orust  

Lars Larsson  

Oppositionsråd 

Orust kommun 
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§ 107 KS/2022:1476 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Anne Kolni (M) 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna Anne Kolnis (M) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Skicka avsägelsen till länsstyrelsen för omräkning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Anne Kolni (M) avsäger sig i brev, daterat 2022-09-12, sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 

Anne Kolni 

HR-enheten 

Troman 
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§ 108 KS/2022:1479 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Ina Olsvik (M) som ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Anne Kolni (M) avsäger sig i brev, daterat 2022-09-12, sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) förslår kommunfullmäktige att utse Ina Olsvik (M) som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutet skickas till 
Ina Olsvik 

Troman 

HR-enheten 
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§ 109 KS/2022:1480 

Fyllnadsval av ledamot i miljö- och byggnadsnämnden 2019-2022 
 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
Utse Christine Hagberg (M) som ledamot och ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Anne Kolni (M) avsäger sig i brev, daterat 2022-09-12, sitt uppdrag som ledamot och ordförande i 

miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) föreslår kommunfullmäktige utse Christine Hagberg (M) som ledamot och 

ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Beslutet skickas till 
Christine Hagberg 

Troman 

HR-enheten 
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§ 110 KS/2022:1571 

Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 2019-2022 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Bengt R Johansson (M) som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tommy Eriksson (M) avsäger sig i brev, daterat 2022-10-04, sitt uppdrag som ersättare i miljö- och 

byggnadsnämnden. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) föreslår kommunfullmäktige utse Bengt R Johansson (M) som ersättare i miljö- 

och byggnadsnämnden. 

 

Beslutet skickas till 
Bengt R Johansson 

Troman 

HR-enheten 
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§ 111 KS/2022:1249 

Fråga om Myckleby skola 
 
 

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? 

 

Kommunstyrelsens ordförande svarar: 

Skolan är såld och Orust kommun är inte längre lagfaren ägare. Det saknades ett servitut men det 

blev klart innan försäljningen, därutöver lämnades en ansökan in gällande gemensamhetsanläggning. 
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§ 112 KS/2022:1250 

Fråga om skolskjutsar 
 
 

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? 

 

Kommunstyrelsens ordförande svarar i sammandrag: 

Det fungerar bra. I uppstarten var det mycket frågor och det fanns synpunkter på vår nya 

organisation men nu upplever vi att det flyter på. Vi har drygt 800 elever som åker skolskjuts.  

Det har kommit in 14 överklaganden till Förvaltningsrätten. Vi har i skrivandets stund fått tillbaka 9 

där Förvaltningsrätten har avslagit överklagandena vilket innebär att man anser att vi som kommun 

tolkat lagen korrekt.  

Idag kan man som elev välja att stiga av på annan hållplats än den man är hänvisad till på bussens 

rutt. Det har öppnat upp för att följa med kamrater hem efter skolan. Just nu pågår förberedelser för 

att utrusta bussarna med en platta så att eleverna får scanna på och av med en QR kod. Det kommer 

ge oss möjligheten att få en bättre överblick över hur många som åker med respektive buss vilket 

kommer att öppna upp för att man även kan åka med en kamrat på en annan linje än den man 

normalt åker med. Vi räknar med att QR koderna tas i bruk någon gång i slutet av hösten. 
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§ 113 KS/2022:1251 

Interpellation om kontroll av kompost 
 
 

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 ägaren är bortrest och larmet aktiverat. Vem står 

för kostnaden om säkerhetsföretag och/eller polisen rycker ut? 

 

Ordförande i utskottet för samhällsutveckling, Anders Arnell (M), svarar: 

Vi bytte entreprenör för renhållning för snart 2 år sedan. 

I samband med detta gjorde vi om utbudet och införde krav på 2 tunnor inom de centrala 

områdena. En grön och en brun tunna. 

Då vi uppfattade de som redan hade kompost borde slippa detta så fick de det. 

Nu har vi gjort en uppföljning, en tillsyn, allt enligt reglerna, Miljöbalken mm! 

Tyvärr så visar tillsynen stora brister i efterlevnad på utlovad kompostering. 

Troligen försvinner nu optionen på egen kompost. 
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§ 114 KS/2022:1260 

Interpellation om Krossekärr 2:2, Ekobyn 
 
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 2024. 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? 

 

Ordförande i utskottet för samhällsutveckling, Anders Arnell (M), svarar: 

Vi fullföljer vår politik med fokus på att genomföra de planer som är beslutade och styrande.  

Dessa är främst Bostadsförsörjningsprogrammet och VA-planen. 

Översiktsplanerna är mer en aktivitet som staten kräver för att försäkra sig om att kommunerna 

sköter sig. Arbetet med dem tvingar oss att tänka, till men de är inte tvingande. 

För att utveckla Orust med bra miljö och god ekonomi så fokuserar vi på nya bostäder, och då gärna 

hyresrätter i våra 4 tätorter. 

Redan idag finns det färdiga kommunala tomter + även privata med tillgång till VA, förskolor, 

skolor med mera på gångavstånd. 

Som ett bevis på tyngden på vår utveckling så ligger dagens VA-projekt på en slutsumma på 1,5 mdr 

kronor! Då ingår vårt nya VA-verk med kväverening för hela Orust! 
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§ 115 KS/2022:1262, KS/2022:1446, KS/2022:1569, 

KS/2022:1570 

Anmälan om inkomna skrivelser 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-08-31, Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

KS/2022:1262 

 

Motion om reglering av solceller i detaljplaner – Kent Kihl (KD) 

KS/2022:1446 

 

Motion om att anpassa regelverk till solelsproduktion – Rolf Sörvik (V) 

KS/2022:1569 

 

Motion om att byta namn på vandringsleder – Rolf Sörvik (V) 

KS/2022:1570 

 

 


