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Deltagarförteckning               Omröstningsprotokoll
      KF § 132 KF § 133.1 KF § 133.2 Anmärkning

Nr Ledamot Närv Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs
1 Catharina Bråkenhielm (S) X X X X
2 Göran Karlsson (S) X X X X
3 Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) X X X X
4 Morgan Vendel (S) X X X X
5 Eva Skoglund (S) X X X X
6 Alexander Hutter (S) X X X X
7 Ulla Buhr (S) X X X X
8 Glenn Patriksson (S) X X X X
9 Anne-Marie Petersson (S)
10 Ulrika Stahlin (S) X X X X
11 Jörgen Nielsen (S) X X X X

Elsie-Marie Östling (S) X X X X Ers. A-M Petersson
Inger Heimburger (S)
Annika Alstersjö (S)
Lotta Husberg (S)
Agneta Melin (S)
Hans Wessberg (S)

12 Anders Arnell (M) X X X X
13 Anne Kolni (M)
14 Robert Larsson (M) X X X X
15 Håkan Bengtsson (M) X X X X
16 Ingemar Talje (M) X X X X
17 Linus Bäckberg (M) X X X X
18 Ina Salmonson Olsvik (M) X X X X
19 Christin Hagberg (M) X X X X

Josef Lind (M) X X X X Ers. A Kolni
Tommy Persson (M)
Jan W Kjellberg (M)
Erica Håkandotter Lind (M)

20 Martin Oscarsson (SD) X X 18:30-20:45
21 Leif Kinle (SD) X X X X
22 Anders Fransson (SD)
23 Johan Gunnarsson Aune (SD) X X X X
24 Uno Kjellsson (SD) X X X X
25 Per-Olof Gustafsson (SD) X X X X

Lise-Lotte Hanström (SD)

26 Lars Larsson (C) X X X X
27 Peter Kristensson (C) X X X X
28 Börje Pettersson (C) X X X X
29 Gun-Britt Hermansson (C)
30 Daniel Peterson (C) X X X X

Johan Stein (C)
Maria Sörqvist (C) X X X X Ers. G-B Hermansson
Lars Tisell (C)

31 Vibs Sohlberg (V)
32 Rolf Sörvik (V) X X X X
33 Helena Voimäki (V) X X X X

Elise Norberg Pilhem (V) X X X X Ers V Sohlberg
Anders Tenghede (V)
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      KF § 132 KF § 133-1 KF § 133-2 Anmärkning
Nr Ledamot Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
34 Michael Relfsson (FO) X X X X
35 Anders Wingård (FO) X X X X

Thomas Asker (FO)
Mats Arvidsson (FO)

36 Jennie Richter (KD) X X X X
37 Christian Forslund (KD) X X X X

Tracy Olehäll (KD)
Ulf Sjölinder (KD)

38 Hans Pernervik (L) X X X X
39 Veronica Almroth (L) X X X X

Susanne Gustafsson (L)
Joakim Almroth (L)

40 Martin Reteike (MP) X X X X
41 Susanne Andersson (MP) X X X X

Ulla Kedbäck (MP)
Sten-Inge Kedbäck (MP)

Summa 40/39 25 15 4 13 22 29 10
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Deltagarförteckning               Omröstningsprotokoll
      KF § 136 KF § KF § Anmärkning

Nr Ledamot Närv Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs
1 Catharina Bråkenhielm (S) X X
2 Göran Karlsson (S) X X
3 Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) X X
4 Morgan Vendel (S) X X
5 Eva Skoglund (S) X X
6 Alexander Hutter (S) X X
7 Ulla Buhr (S) X X
8 Glenn Patriksson (S) X X
9 Anne-Marie Petersson (S)
10 Ulrika Stahlin (S) X X
11 Jörgen Nielsen (S) X X

Elsie-Marie Östling (S) X X Ers. A-M Petersson
Inger Heimburger (S)
Annika Alstersjö (S)
Lotta Husberg (S)
Agneta Melin (S)
Hans Wessberg (S)

12 Anders Arnell (M) X X 18:30-21:30
13 Anne Kolni (M)
14 Robert Larsson (M) X X
15 Håkan Bengtsson (M) X X
16 Ingemar Talje (M) X X
17 Linus Bäckberg (M) X X
18 Ina Salmonson Olsvik (M) X X
19 Christin Hagberg (M) X X

Josef Lind (M) X X Ers. A Kolni
Tommy Persson (M)
Jan W Kjellberg (M) X Ers. A Arnell 21:30-21:35

Erica Håkandotter Lind (M)

20 Martin Oscarsson (SD)
21 Leif Kinle (SD) X X
22 Anders Fransson (SD)
23 Johan Gunnarsson Aune (SD) X X
24 Uno Kjellsson (SD) X X
25 Per-Olof Gustafsson (SD) X X

Lise-Lotte Hanström (SD)

26 Lars Larsson (C) X X
27 Peter Kristensson (C) X X
28 Börje Pettersson (C) X X
29 Gun-Britt Hermansson (C)
30 Daniel Peterson (C) X X

Johan Stein (C)
Maria Sörqvist (C) X X Ers G-B Hermansson
Lars Tisell (C)

31 Vibs Sohlberg (V)
32 Rolf Sörvik (V) X X
33 Helena Voimäki (V) X X

Elise Norberg Pilhem (V) X X Ers. V Sohlberg
Anders Tenghede (V)
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      KF § 136 KF § KF § Anmärkning
Nr Ledamot Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
34 Michael Relfsson (FO) X X
35 Anders Wingård (FO) X X

Thomas Asker (FO)
Mats Arvidsson (FO)

36 Jennie Richter (KD) X X
37 Christian Forslund (KD) X X

Tracy Olehäll (KD)
Ulf Sjölinder (KD)

38 Hans Pernervik (L) X X
39 Veronica Almroth (L) X X

Susanne Gustafsson (L)
Joakim Almroth (L)

40 Martin Reteike (MP) X X
41 Susanne Andersson (MP) X X

Ulla Kedbäck (MP)
Sten-Inge Kedbäck (MP)

Summa 40/39 25 10 4
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§ 116 KS/2022:1691
Val av kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utse Hans Pernervik (L) till kommunfullmäktiges ordförande.
2. Utse Glenn Patriksson (S) till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande.
3. Utse Anders Wingård (FO) till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.

Sammanfattning av ärendet
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer kommunfullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Tillsammans bildar dessa 
fullmäktiges presidium och väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) förslår kommunfullmäktige att utse Hans Pernervik (L) till 
ordförande i kommunfullmäktige och Glenn Patriksson (S) till förste vice ordförande i 
kommunfullmäktige.

Michael Relfsson (FO) föreslår kommunfullmäktige att utse Anders Wingård (FO) till 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) och Michael Relfssons (FO) 
förslag till beslut.

Beslutet skickas till
De valda
HR-enheten
Troman
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§ 117 KS/2022:1692
Val av 9 ledamöter och 9 ersättare till valberedningen för 2023-2026 samt val av ordförande 
och vice ordförande

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utse följande ledamöter och ersättare till valberedningen för 2023-2026

Ledamöter Ersättare
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) Glenn Patriksson (S)
Anders Arnell (M) Robert Larsson (M)
Susanne Gustafsson (L) Pia Gitse (L)
Martin Reteike (MP) Sten-Inge Kedbäck (MP)
Vibs Sohlberg (V) Anders Tenghede (V)
Martin Oscarsson (SD) Per-Olof Gustafsson (SD)
Anders Wingård (FO) Michael Relfsson (FO)
Johan Stein (C) Daniel Peterson (C)
Ulf Sjölinder (KD) Stefan Carlsson (KD)

2. Utse Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) till ordförande i valberedningen.
3. Utse Johan Stein (C) till vice ordförande i valberedningen

Sammanfattning av ärendet
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den 
löpande mandatperioden.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för 
den tid de valts att vara ledamöter.
Valberedningen är en fast beredning till fullmäktige och ska lägga fram förslag i valärenden som 
fullmäktige ska behandla.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunfullmäktige föreslås att utse Britt-Marie Andén-Karlsson (S), Anders Arnell (M), Susanne 
Gustafsson (L), Martin Reteike (MP), Vibs Sohlberg (V), Martin Oscarsson (SD), Anders Wingård 
(FO), Johan Stein (C) och Ulf Sjölinder (KD) som ledamöter i valberedningen.

Kommunfullmäktige föreslås att utse Glenn Patriksson (S), Robert Larsson (M), Pia Gitse (L),
Sten-Inge Kedbäck (MP), Anders Tenghede (V), Per-Olof Gustafsson (SD), Michael Relfsson (FO), 
Daniel Peterson (C) och Stefan Carlsson (KD) som ersättare i valberedningen.

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslås utses till ordförande i valberedningen och Johan Stein (C) 
föreslås utses till vice ordförande i valberedningen

Beslutet skickas till
De valda
HR-enheten
Troman
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§ 118 KS/2022:1476
Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 2023-2026

Kommunfullmäktiges beslut
1. Entlediga Anne Kolni (M) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
2. Skicka avsägelsen till länsstyrelsen för omräkning.

Sammanfattning av ärendet
Anne Kolni (M) har avflyttat från kommunen och kan därför inte fullgöra sitt uppdrag som ledamot 
i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Anne Kolni
HR-enheten
Troman
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§ 119 KS/2022:88
Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-10-18.
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.

Reservationer och särskilda uttalanden
Vänsterpartier reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Folkviljan Orust reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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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. 
Budgetförslaget är samma förslag som fullmäktige antog 2022-08-18 § 87, med enda skillnaden att 
den nu är kompletterad med den politiska plattformen för mandatperioden och därtill riktade 
politiska uppdrag.
Budgeten ska fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet 
enligt kommunallagens 11:e kapitel § 11. 
Budgeten för 2023 bygger på bedömningar från april 2022. Omvärlden har sedan dess varit 
turbulent och de ekonomiska utsikterna för 2023 och framåt svåra att bedöma. Kommunen kan 
räkna med högre kostnader inom flera områden. Tack vare flera goda år med stora överskott har 
kommunen beredskap att möta lågkonjunkturen och med åtgärder hantera eventuella avvikelser 
under 2023. Budget och flerårsplan är ett långsiktigt styrmedel och därför har utgångspunkten varit 
att inte revidera budgeten förutsatt att den politiska ledningen inte förändrats på grund av det 
allmänna valet till fullmäktige.

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.

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
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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.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-26 § 208 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-10-18.
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.
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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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-14
Majoritetens förslag till budget 2023 med plan för 2024 och 2025 daterad 2022-10-18
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 med bilagor
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2022-08-18 § 87

Förslag till beslut under sammanträdet
Catharina Bråkenhielm (S), med instämmande av Christian Forslund (KD) och Veronica Almroth 
(L), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till budget.

Daniel Peterson (C) med instämmande av Martin Reteike (MP) yrkar bifall till Centerpartiets och 
Miljöpartiets förslag till budget.

Michael Relfsson (FO) yrkar bifall till Folkviljan Orusts förslag till budget.

Leif Kinle (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att så är fallet.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Revisorer

Comfact Signature Referensnummer: 1489386
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Kommunfullmäktige 2022-11-10

§ 120 KS/2022:1559
Beslut om delvis inlösen av pensionsskuld

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna en delvis inlösen av ansvarsförbindelsen i pensionsskulden på 40 miljoner kronor 
inklusive löneskatt år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Vid årsskiftet 1997/1998 förändrades pensionssystemet inom det kommunala området. Pensioner 
intjänade efter detta datum fonderas fortlöpande i den kommunala bokföringen. Pensioner intjänade 
före detta datum hanteras som en ansvarsförbindelse, vilken inte är en del av kommunens 
balansräkning. Vid delårsbokslutet 2022-08-31 uppgick denna ansvarsförbindelse för Orust kommun 
till 278,3 miljoner kronor inklusive löneskatt. 

Normalt belastas kommunens resultaträkning varje år med kostnaden för den
pension som under året betalas ut till de medarbetare som arbetade i
kommunen före 1998. Kommunen kan dock välja att göra en delvis inlösen
av ansvarsförbindelsen, där kommunen försäkrar bort en del av denna hos ett
pensionsbolag. Kostnaden för transaktionen belastar det året den bokförs.
Effekten blir att den årliga kostnaden framöver för pensioner intjänade före 1998 kommer att 
minska.

Eftersom kommunen prognostiserar ett större ekonomiskt överskott år 2022 och de ekonomiska 
förutsättningarna från år 2023 ser tuffare ut till följd av oroligheterna i omvärlden, har förvaltningen 
utrett möjligheterna att använda en del av överskottet i år för att sänka framtida kostnader.  

Utredningen visar att det finns olika alternativ. Antingen öka det egna kapitalet och på så sätt 
finansiera en större del av kommande investeringar, amortera på låneskulden eller lösa in en del av 
ansvarsförbindelsen i pensionsskulden. Bedömningen är att en delinlösen av pensionsskulden anses 
vara mest ekonomiskt lönsamt för kommunen på lång sikt. En inlösen ger större effekt i form av 
sänkta årliga pensionskostnader än sänkta räntekostnader genom en amortering av låneskulden med 
motsvarande belopp. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-12 § 138 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
till kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna en delvis inlösen av ansvarsförbindelsen i pensionsskulden på 40 miljoner kronor 
inklusive löneskatt år 2022.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-26 § 207 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna en delvis inlösen av ansvarsförbindelsen i pensionsskulden på 40 miljoner kronor 
inklusive löneskatt år 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-30

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

Comfact Signature Referensnummer: 1489386
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Kommunfullmäktige 2022-11-10

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
HR-chef

Comfact Signature Referensnummer: 1489386
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Kommunfullmäktige 2022-11-10

§ 121 KS/2021:1511
Beslut om att anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust 
kommuns idrottsanläggningar och lokaler

Kommunfullmäktiges beslut
Anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler, båda dokumenten daterade 2022-10-03, med föreslagna 
redaktionella ändringar.

Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik (V) och Michael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rolf Sörviks 
(V) förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
För att underlätta tolkning, handläggning och ansökningsprocess av Orust kommuns föreningsstöd 
samt taxering och uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar behöver nuvarande 
riktlinjer och regler för dessa ses över och revideras.
Fritidsenheten och kulturenheten har genomfört en översyn av nuvarande föreningsstöd antagen av 
kommunfullmäktige 2017-02-09 § 4. Översynen har påvisat nödvändiga förändringar där vissa regler 
behöver konkretiseras och göras med transparenta för att ansökning, handläggning, bedömning och 
beslut ska bli mer lätthanterliga och användarvänliga.
Dessutom har e-tjänster börjat implementeras med en digital ansökningsprocess vilket kommer 
innebära ett nytt tillvägagångssätt för ansökningsprocessen. För att dokumentet för uthyrning av 
Orust kommuns lokaler och anläggningar, antagen av kommunfullmäktige 2017-06-08 § 71, ska vara 
förenliga med föreningsstöden så behövs även en revidering av detta.

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 175 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler, båda dokumenten daterade 2022-10-03, med föreslagna 
redaktionella ändringar.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-26 § 214 att förslå kommunfullmäktige att besluta:
Anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler, båda dokumenten daterade 2022-10-03, med föreslagna 
redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22
Regler för föreningsstöd – för stöd till ideella föreningar i Orust kommun, daterade 2022-10-03
Taxor, avgifter och uthyrning – För idrottsanläggningar och lokaler inom kultur- och fritidsenhetens 
verksamhetsområde, Orust kommun, daterade 2022-10-03

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

Comfact Signature Referensnummer: 1489386
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Kommunfullmäktige 2022-11-10

Rolf Sörvik (V), med instämmande av Michael Relfsson (FO), yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förlag tillbeslut med tillägget att regelverket ska byggas upp på ett annat och mer lättförståeligt sätt 
vid nästa uppdatering.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Rolf Sörviks (V) tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Enhet för fritid
Enhet för kultur
Sektor samhällsutveckling
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling

Comfact Signature Referensnummer: 1489386
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Kommunfullmäktige 2022-11-10

§ 122 KS/2022:1511
Antagande av taxa avseende insamling av hushållsavfall 2023

Kommunfullmäktiges beslut
Anta renhållningstaxa avseende insamling av hushållsavfall 2023, med höjning 8 %, daterad 
2022-10-03 att gälla från och med 2023-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande avtal för insamling av hushållsavfall gäller till och med 2027-01-31. 
Prisreglering sker årligen utifrån aktuellt avfallsindex. Ökningen består främst av bränslekostnader, 
men även personal- och övriga kostnader ingår. 

Från januari till september 2022 har detta index stigit 10 % Beräkning inför justering av taxa för 
2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är 
ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 
inför 2023. 

Med 8 % höjning av taxa avseende hushållsavfall beräknas verksamheten klara kostnadsökning 2023, 
med hjälp av tidigare fonderade medel. 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-26 § 216 att föreslå kommunfullmäktige besluta:
Anta renhållningstaxa avseende insamling av hushållsavfall 2023, med höjning 8 %, daterad 
2022-10-03 att gälla från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26
Renhållningstaxa, daterad 2022-10-03

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
Enhetschef renhållning
Chef affärsdrivande
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling

Comfact Signature Referensnummer: 1489386
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§ 123 KS/2022:1512
Antagande av taxa för slamtömning 2023

Kommunfullmäktiges beslut
Anta taxa avseende slamtömning 2023, med höjning 8 %, daterad 2022-10-03 att gälla från och med 
2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande avtal för slamtömning gäller till och med 2027-01-31.  
Prisreglering sker årligen utifrån aktuellt avfallsindex. Ökningen består främst av bränslekostnader, 
men även personal- och övriga kostnader ingår. 

Från januari till september 2022 har detta index stigit 15 % Beräkning inför justering av taxa för 
2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är 
ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 
inför 2023. 

Med 8 % höjning av taxor avseende slamtömning beräknas verksamheten klara kostnadsökning 
2023, med hjälp av tidigare fonderade medel. 

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 184 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Anta taxa avseende slamtömning 2023, med höjning 8 %, daterad 2022-10-03 att gälla från och med 
2023-01-01.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-26 § 217 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Anta taxa avseende slamtömning 2023, med höjning 8 %, daterad 2022-10-03 att gälla från och med 
2023-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26
Slamtömningstaxa daterad 2022-10-03

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
Enhetschef renhållning
Chef affärsdrivande
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling

Comfact Signature Referensnummer: 1489386
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§ 124 KS/2022:1513
Antagande av taxa för återvinning och verksamhetsavfall 2023

Kommunfullmäktiges beslut
Anta taxa för återvinning och verksamhetsavfall, med höjning 8 %, daterad 2022-10-03, att gälla från 
och med 2023-01-01.

Sammanfattning av ärendet
De mest kostnadsdrivande för återvinningscentralen och verksamhetsavfall 2023 förväntas vara 
avtalen för transporter, som årligen regleras av avfallsindex inklusive drivmedel.

Från januari till september 2022 har detta index stigit 14 %. Beräkning inför justering av taxa för 
2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkar mycket av drivmedelskostnader är 
ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 
inför 2023.

Med 8 % höjning av taxor för återvinningscentral och verksamhetsavfall beräknas verksamheten 
klara kostnadsökning 2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 185 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Anta taxa för återvinning och verksamhetsavfall, daterad 2022-09-21.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-26 § 218 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Anta taxa för återvinning och verksamhetsavfall, daterad 2022-09-21.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26
Taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023, daterad 2022-10-03

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

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Chef affärsdrivande verksamhet
Orust kommuns författningssamling
Ekonomienheten

Comfact Signature Referensnummer: 1489386
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§ 125 KS/2022:1514
Antagande av VA-taxa 2023

Kommunfullmäktiges beslut
Anta VA-taxa, daterad 2022-09-21.

Sammanfattning av ärendet
Va-verksamheten är självförsörjande genom finansiering med avgifter. För att klara av det 
kommande investeringsbehovet behöver va-taxan justeras regelbundet.
Läget i världen har förändrats och har medfört dyrare materialkostnader, ökade kostnader för energi 
och drivmedel samt högre transportkostnader.

Va-verksamheten har jobbat aktivt för att öka intäkterna och hålla nere kostnaderna. Va-
verksamheten kommer att använda fonderade medel men trots detta ser förvaltningen att både 
anslutningsavgifterna, brukningsavgifterna och särskilda avgifter behöver höjas med 5 % för att 
möta kommande investeringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
VA-taxa 2023, daterad 2022-09-21

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 186 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Anta VA-taxa, daterad 2022-09-21.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-26 § 220 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Anta VA-taxa, daterad 2022-09-21.

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
Chef affärsdrivande verksamhet
Orust kommuns författningssamling
Ekonomienheten

Comfact Signature Referensnummer: 1489386
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§ 126 KS/2022:1524
Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2023

Kommunfullmäktiges beslut
Anta hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22, att gälla från och med 2023-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Hamn- och båtplats taxan justeras med en höjning som motsvarar 2,8 % jämfört med föregående år. 
Höjningen om 2,8 % gäller för samtliga tariffer exklusive dagbiljetterna.
Avgiften för dagbiljetter höjs med 5 kronor/dag till att kosta 60 respektive 70 kronor.
Ny tariff för el till vinterbåtplats läggs till i taxan med en avgift på 2,5 kr/KWh inklusive moms. 
Möjligheten för avgiftsfri tilläggning för eldrivna båtar i de kommunala hamnarna upphör.
Avgifterna i taxan är avrundade i syfte att förenkla den, vilket innebär att den faktiska höjningen kan 
skilja sig något från den föreslagna allmänna höjningen om 2,8 %.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22
Hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 187 föreslå kommunstyrelsen att överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Anta hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22, att gälla från och med 2023-01-01.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-26 § 221 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Anta hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22, att gälla från och med 2023-01-01.

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
Mark- och exploateringschef
Samordnare hamnar
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling

Comfact Signature Referensnummer: 1489386
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§ 127 KS/2022:1525
Antagande av taxa och avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 2022-09-26, 

att gälla från och med 2013-01-01.
2. Räddningstjänsten får för varje kalenderår besluta om att justera taxan med Sveriges 

kommuner och regioners (SKRs) oktoberpublicering av prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten utför de flesta uppgifter som åligger dem enligt lagen om skydd mot olyckor och 
lagen om brandfarliga och explosiva varor. För de delar som utgör myndighetsutövning ska 
kommunen anta taxa. Indexuppräkning delegeras till räddningstjänsten. Den nu gällande taxan 
behöver revideras då ett av de använda indexen publiceras så sent på året att taxan ej blir klar till 
årsskiftet. Därför ersätts indexen KPI (konsumentprisindex) och AKI (arbetskostnadsindex) med 
prisindexet för kommunal verksamhet (PKV). Gällande taxa har räknats upp med PKV och ger en 
taxa som avses börja gälla från 2023-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22
Räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 2022-09-26

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 188 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:

1. Anta räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 2022-09-26, 
att gälla från och med 2013-01-01.

2. Räddningstjänsten får för varje kalenderår besluta om att justera taxan med Sveriges 
kommuner och regioners (SKRs) oktoberpublicering av prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-26 § 222 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 2022-09-26, 

att gälla från och med 2013-01-01.
2. Räddningstjänsten får för varje kalenderår besluta om att justera taxan med Sveriges 

kommuner och regioners (SKRs) oktoberpublicering av prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).

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
Räddningstjänsten
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling

Comfact Signature Referensnummer: 1489386



 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23
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§ 128 KS/2022:1533
Beslut om nytt produktslag i avgiftssystemet för alkoholservering, folköl, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt avgifter

Kommunfullmäktiges beslut
1. Införa nytt produktslag, tobaksfria nikotinprodukter samt avgift, i avgiftssystemet för 

alkoholservering, folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, daterad 2022-09-26.
2. Avgifterna årligen regleras med den procentsats för innevarande kalenderåret i Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR:s) hemsida i oktober månad.

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade den 21 juni 2022 om en ny Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
som skulle träda i kraft den 1 augusti 2022. Kommunen har tillsynsansvar över att lagen och 
anslutande föreskrifter följs och även rätt att ta ut en kostnad för att täcka kostnaderna för detta 
arbete.

Kommunfullmäktige har att besluta om vilka eventuella avgifter som ska gälla. Idag tas tillsynsavgift 
ut varje år för de försäljningsställen som säljer folköl och/eller elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare. Avgifterna regleras årligen efter procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex (KPV). Kostnaden i år (2022) för ett produktslag är 2 010 kronor och för ytterligare 
produktslag vid samma försäljningsställe 340 kronor.

Tobaksfria nikotinprodukter utgör en egen grupp av produkter med egen lagstiftning. Detta betyder 
att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och tillsyn ska hanteras var för sig. Precis som med 
övriga ”produkter” kan dock en del av tillsynen samordnas. För att det ska bli tydligt och likvärdigt 
är det därför lämpligt att utöka avgifterna med ytterligare en produkt, tobaksfria nikotinprodukter, 
som räknas upp på samma sätt som i nuvarande avgiftssystem med övriga ”produktslag” kan en del 
av tillsynen samordnas. För att det ska bli tydligt och likvärdigt är det därför lämpligt att utöka 
avgifterna med ytterligare en produkt, tobaksfria nikotinprodukter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26
Avgifter för alkoholservering, folköl, tobak och e-cigaretter, daterad 2022-09-26

Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 189 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:

1. Införa nytt produktslag, tobaksfria nikotinprodukter samt avgift, i avgiftssystemet för 
alkoholservering, folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, daterad 2022-09-26.

2. Avgifterna årligen regleras med den procentsats för innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR:s) hemsida i oktober månad.
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Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-26 § 223 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Införa nytt produktslag, tobaksfria nikotinprodukter samt avgift, i avgiftssystemet för 

alkoholservering, folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, daterad 2022-09-26.
2. Avgifterna årligen regleras med den procentsats för innevarande kalenderåret i Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR:s) hemsida i oktober månad.

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

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Handläggare
Orust kommuns författningssamling
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§ 129 KS/2020:1495
Beslut om antagande av detaljplan för Svanesund centrum, norra

Kommunfullmäktiges beslut
Anta detaljplan för Svanesund centrum, norra enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära 
service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust.

Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för planläggning. 
Detaljplanen möjliggör ett varierat uppförande av boenden i form av radhus, lägenheter, parhus eller 
villor. Totalt möjliggör detaljplanen ungefär 115 nya bostäder. Den planerade förskolan rymmer 8 
avdelningar och kommer att uppföras i kommunal regi. Detaljplanen innebär även att den befintliga 
fyrvägskorsningen ersätts med två trevägskorsningar för förbättrad trafiksäkerhet.

Detaljplanen bedrivs med ett utökat förfarande eftersom detaljplanen avviker från översiktsplanen 
då ett större område än det utpekade är aktuellt för bostäder.

Den föreslagna detaljplanen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad utveckling av 
platsen och planförslaget kan antas enligt reglerna för utökat standardförfarande 5 kap 27 § plan- 
och bygglagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22
Plankarta daterad 2022-09-22
Planbeskrivning daterad 2022-09-22
Samrådsredogörelse daterad 2022-03-24, rev. 2022-04-13 
Granskningsutlåtande daterad 2022-09-22
Illustrationsplan daterad 2022-09-22

Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 195 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Anta detaljplan för Svanesund centrum, norra enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-26 § 224 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Anta detaljplan för Svanesund centrum, norra enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen

Förslag till beslut vid sammanträdet
Anders Arnell (M), med instämmande av Rolf Sörvik (V), yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag 
till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutet skickas till
Planenheten
Mark- och exploatering
Bygg och miljö
Stiftelsen Orustbostäder
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§ 130 KS/2022:1550
Revidering av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa det reviderade förslaget till resehandbok och regler för inackorderings

bidrag, daterat 2022-09-30.
2. Reglerna gäller från och med 2023-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande handbok för handläggning av inackorderingstillägg och resestöd i Orust kommun antogs 
av barn- och utbildningsnämnden 2010-05-17. 

Det är inga större förändringar; det har tagits bort en del text vilket komprimerat dokumentet något. 
Den främsta skillnaden har gjorts under rubriken ”Inackorderingsbidrag” där det skrivits in en 
summa i form av 1/30-del av prisbasbeloppet per kilometeravstånd. Denna summa kommer 
indexjusteras per automatik framöver, vilket inte kräver att nytt politiskt beslut behöver tas då 
förändring av summan sker.

Utskottet för lärande beslutade 2022-10-10 § 56 föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Fastställa det reviderade förslaget till resehandbok och regler för inackorderingsbidrag, 

daterat 2022-09-30.
2. Reglerna gäller från och med 2023-01-01.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-26 § 231 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Fastställa det reviderade förslaget till resehandbok och regler för inackorderingsbidrag, 

daterat 2022-09-30.
2. Reglerna gäller från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03
Resehandbok och regler för inackorderingsbidrag, daterad 2022-09-30

Förslag till beslut under sammanträdet
Veronica Almroth (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Sektor lärande
Vuxenutbildningen
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§ 131 KS/2022:1660
Förändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente

Kommunfullmäktiges beslut
Anta miljö- och byggnadsnämndens reglemente, daterat 2022-10-28.

Sammanfattning av ärendet
Handläggning av serveringstillstånd och tillstånd att sälja tobak och tobaksliknande produkter ligger 
sedan 1 januari under Miljö- och byggnadsnämndens ansvar. Reglementet ändrades i samband med 
denna förflyttning av ansvar från kommunstyrelsen. Den 1 augusti 2022 skedde en förändring i 
lagstiftningen och av denna anledning måste en mindre justering göras av reglementet.

Miljö- och byggnadsnämnden tog den 19 oktober 2022 beslut om förändringen. I samma ärende 
beslutades även om andra förändringar som måste ske efter det att kommunfullmäktige tagit beslut 
om reglementet.

Denna lag korresponderar mycket mot Lag om tobak och liknande produkter, där tillsynsansvaret 
sedan årsskiftet alltså ligger på Miljö- och byggnadsnämnden. Därmed bör även den tillsyn som styrs 
av den nya lagstiftningen införlivas i reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28
Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden daterat 2022-10-28
Beslut MBN 2022-10-19 § 196 Prövning av ändring av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Förslag till beslut under sammanträdet
Catharina Bråkenhielm (S) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt miljö-och byggnadsnämndens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Administrativ enhet
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 132 KS/2022:474
Motion om alternativt system med cykelvägar

Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har genom Rolf Sörvik lämnat in följande motion:
”Vi i Vänsterpartiet tycker att Orust kommun ska ta tag i frågan kring cykelvägar på Orust. Det finns 
en cykelstrategi som politiken tagit fram. Det finns flera problem med den. Bland annat att det 
kostar troligen lika mycket som omsorgen och lärandet har i budget per år att genomföra strategin. 
Ett annat problem är att trafikverket har mer än ett finger med i spelet. Vi tycker att man ska ändra 
hela tänket vad det gäller cykelvägar utanför samhällena. Det finns ett idag ett vägnät som består av 
enskilda vägar, andra mindre vägar och gamla vägar som knappt används men som fortfarande är 
uttagna. Kommunen ska tillsätta en utredning där man letar för att hitta ett nytt vägsystem som är 
avsett för gång och cykeltrafik. När man hittar lämpliga sträckningar tar man kontakt med 
markägare, vägföreningar och liknade för att göra överenskommelser om utveckling och 
underhållsavtal på de blivande gång och cykelvägarna. Det är viktigt att vägarna blir enkla till 
exempel beläggningen är av grus inte större bredd än att man kan mötas med cyklar. På detta sättet 
kan man knyta ihop samhällen på Orust. Vänsterpartiet föreslår -att tillsätta en utredning som 
utreder nya sträckningar för enkla gång och cykelvägar. -att kommunen i samarbetar med markägare, 
vägägare för att genomföra ett alternativt system av gång och cykelvägar. -att utredningsarbetet och 
genomförandet går parallellt så att vi får en successiv utveckling av detta system av gång och 
cykelvägar.”

I tätorterna är cykelvägnätet idag inte sammanhängande, särskilt när det gäller vägarna till och från 
skolor är behovet av sammanhängande och säkra cykelvägar stort. Ett annat problemområde är vissa 
vägkorsningar som inte kan bedömas som trafiksäkra, exempelvis i Ellös och Svanesund.

I kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan redovisas hur man planerar att bygga ihop 
gång- och cykelvägar på Orust. Cykelstrategin redovisar en 10-årig utbyggnads- och åtgärdsplan som 
ska användas som underlag för varje budgetperiod och kommunens investeringsplan följer 
handlingsplanen. Upplägget ska säkerställa en årlig prioriterad utbyggnad av cykelinfrastrukturen 
inom respektive samhälle samt övriga åtgärder som krävs för att främja cyklingen inom kommunen. 
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan kommer att revideras och förväntas beslutas politiskt 
under år 2023.

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 210 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-26 § 230 att förslå kommunfullmäktige besluta att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23
Motion daterad 2022-03-04
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Förslag till beslut under sammanträdet
Rolf Sörvik (V), med instämmande av Martin Reteike (MP), Daniel Peterson (C) och Michael 
Relfsson (FO), yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Rolf Sörviks (V) förslag mot varandra och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Rolf Sörviks (V) förslag.

Omröstningsresultat
Med 25 ja-röster mot 15 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Hur var och en röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.

Beslutet skickas till
Enheten för mark- och exploatering 
Motionsställaren
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§ 133 KS/2022:992
Motion om arbetsplatsdemokrati - demokratiprojekt i Orust kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i motionen 
inom rådande kollektivavtal.

Reservationer och särskilda uttalanden
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för Elise Norberg Pilhems (V) förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Rolf Sörvik (Vänsterpartiet) föreslår i motion daterad 2022-06-02 att personalutskottet får ett 
uppdrag att inleda en process tillsammans med de fackliga organisationerna, som kan leda till beslut 
och avtal om att överföra ett reellt inflytande över frågor som arbetstid, bemannings- och 
anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Orust kommun. Vidare yrkar 
Vänsterpartiet på att kommunfullmäktige uttalar en ambition att försök inom ett eller flera områden 
kan påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att motionen antagits. Samt att arbetet med konkreta 
uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs som försöksverksamhet till dess utvärdering genomförts 
och slutsatser kunnat dras av effekterna för såväl verksamheten som de anställda. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-14 § 127 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
till kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i motionen 
inom rådande kollektivavtal.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 186 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i motionen 
inom rådande kollektivavtal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15

Förslag till beslut under sammanträdet
Elise Norberg Pilhem (V), med instämmande av Rolf Sörvik (V), yrkar bifall till motionen.

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), med instämmande av Veronica Almroth (L), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Martin Reteike (MP) yrkar på att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång 1
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens till beslut.
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Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Elise Norberg Pilhems (V) förslag
Nej-röst för Martin Reteikes (MP) förslag

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster, 13 nej-röster och 22 som avstår beslutar kommunfullmäktige enligt Martin Reteikes 
(MP) förslag till beslut. Hur var och en röstat framgår av särskilt omröstningsprotokoll.

Beslutsgång 2
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Martin Reteikes (MP) förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Martin Reteikes (MP) förslag

Omröstningsresultat
Med 29 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Hur var och en röstat framgår av särskilt omröstningsprotokoll.

Beslutet skickas till
HR enheten
Administrativa enheten
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§ 134 KS/2022:1247
Motion om kvalitetsarbete

Kommunfullmäktiges beslut
Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27.

Sammanfattning av ärendet
Sektor omsorg har fått uppdraget att svara på en motion från kristdemokraterna på Orust. Motionen 
beskriver att det saknas förankring av kvalitetsarbete i organisationen och föreslår därför att en 
grupp bör bildas av olika yrkeskategorier för att få en helhetsbild och att arbetsgrupperna ska få 
handledning.

Sektor omsorg är en organisation med ungefär 600 medarbetare, 40 olika yrkesgrupper och 30 
chefer. Det är många olika kvalitets- och förbättringsarbete på gång i ett ständigt flöde och utifrån 
olika perspektiv och processer i alla verksamheter. 

Det finns i sociallagstiftningarna krav på ett systematiskt kvalitetsarbete som också är reglerat utifrån 
socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter (SOSFS 2011:9). Sektor omsorg har systematiserat sitt 
kvalitetsarbete genom riktlinjer, planer, rutiner och andra dokument (bil 1, ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete inom sektor omsorg). 

Vi erbjuder handledning till medarbetare både på grupp och individnivå utifrån olika behov så som 
metodhandledning, individhandledning, krishandledning, processhandledning och 
grupphandledning. Det förekommer i både jämna och ojämna intervaller beroende på olika 
omständigheter som bland annat ekonomi. 

Utskottet för omsorg beslutade 2022-10-04 § 54 föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande 
förslag till kommunfullmäktige:
Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-26 § 232 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27

Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Kristdemokraterna
Sektor Omsorg
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§ 135 KS/2022:1248
Motion om översyn av arbetsuppgifter

Kommunfullmäktiges beslut
Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27.

Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna i Orust har ställt en motion angående översyn av arbetsuppgifter och 
nödvändigheten att effektivt ta tillvara på vård och omsorgspersonal till rätt arbetsuppgifter. 

Sektor omsorg bedriver idag ett systematiskt arbete utifrån SKRs nio 
kompetensförsörjningsstrategier där punkterna ”rekrytera bredare och använd kompetens rätt”, 
vilket ju stämmer väl med motionens intention.

Utskottet för omsorg beslutade 2022-10-04 § 55 föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande 
förslag till kommunfullmäktige:
Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-26 § 233 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27

Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Sektor omsorg
Kristdemokraterna
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§ 136 KS/2022:241
Motion om att ta ett helhetsgrepp på Ellös - Slätthults industriområde

Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 att ge sektor samhällsutveckling i uppdrag att ändra den 
befintliga detaljplanen för Ellös-Slätthults industriområde, 14-MOR-2200 B enligt tjänsteskrivelse 
daterad 2021-12-20 och att finansieringen sker inom sektorns driftbudget för detaljplaner, 
kostnaderna täcks i sin helhet av intäkter genom försäljning av den nyskapade verksamhetsmarken. 

Som en följd av kommunstyrelsens beslut har en motion ”Motion för att ta ett helhetsgrepp på 
Ellös- Slätthults industriområde” daterad 2022-02-04 inkommit från Centerpartiet genom Lars 
Larsson. I motionen anges följande: ” Kommunen vill ändra den befintliga detaljplanen på 
EllösSlätthultsindustriområde. Centerpartiet vill att det samtidigt tas ett helhetsgrepp över hela 
Ellös industriområde. Det handlar om att ha en dialog med alla företagarna på området om 
önskemål som de ser och önskar. Under förra mandatperioden tog vi ett beslut i Svanesunds 
industriområde efter dialog med företagarna som innebar att företagen kunde få lov att förtäta med 
byggnation på sina industriområden och tomter, detta var mycket uppskattat. Detta finns även som 
starkt önskemål i Ellös-Slätthults industriområde bland företagarna att få bygga mer på sina 
industritomter, och detta brådskar. Det har t ex framkommit att också regler kring bland annat 
höjder på industrifastigheterna kan behöva justeras. Det skulle hjälpa företagarna och även medföra 
en kostnadseffektivitet för kommunen om man gjorde detta på en gång. Därför är det mycket 
olyckligt för företagarna och kommunen att detta förslag röstats ned av en majoritet på KS.” 

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 180 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22. 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-26 § 215 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelser daterad 2022-09-22.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22
Översiktskarta

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Larsson (C), med instämmande av Börje Pettersson (C), yrkar bifall till motionen.

Anders Arnell (M), med instämmande av Rolf Sörvik (V), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.
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Kommunfullmäktige 2022-11-10

Beslutsgång
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Lars Larssons (C) förslag

Omröstningsresultat
Med 25 j-röster, 10 nej-röster och 4 som avstår beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Planenheten 
Ekonomienheten
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Kommunfullmäktige 2022-11-10

§ 137 KS/2022:685, KS/2022:722, KS/2022:596
Anmälan om inkomna skrivelser

Direktionens beslut 2022-09-30 § 483 – Budget och verksamhetsplan 2023-2025, Tolkförmedling 
Väst
KS/2022:685

Budget och verksamhetsplan 2023-2025, Tolkförmedling Väst
KS/2022:685

Budgetförutsättningar Fyrbodals kommunalförbunds revisorer
KS/2022:722

Länsstyrelsens protokoll 2022-10-04 – Inspektion av överförmyndarnämnden i Stenungsunds 
kommun avseende verksamhetsåret 2021
KS/2022:596

Överförmyndarnämndens protokoll 2022-10-26
KS/2022:596

Motion om att införa insynsplatser i styrelser/nämnder och utskott – Elise Norberg Pilhem (V) och 
Rolf Sörvik (V)
KS/2022:1711
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