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Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, 2019-02-14 18:00-20:00

Beslutande

Se deltagarförteckning sidan 3-4

Övriga deltagande

Henrik Lindh, kommunchef
Börje Olsson, utvecklingschef
Elisabeth Martinsson, sekreterare

Utses att justera

Anders Arnell (M) och Lars Larsson (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen, Henån
Måndag 18 februari 2019, klockan 13:00

Sekreterare

……………………………………..
Elisabeth Martinsson

Ordförande

……………………………………..
Hans Pernervik
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……………………………………………………………………….
Anders Arnell (M)
Lars Larsson (C)
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Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
KF § 12

Nr

Ledamot

N
ärv

Ja

1
2
3

Kerstin Gadde (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Britt-Marie Andrén
Karlsson (S)
Roger Hansson (S)
Ulla Buhr (S)
Eva Skoglund (S)
Soraya Zarza Lundberg (S)
Alexander Hutter (S)
Anne-Marie Petersson (S)
Jörgen Nielsen (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Lotta Husberg (S)
Agneta Melin (S)
Reine Johansson (S)

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

10
11
12
13
14
15
16

Anne Kolni (M)
Robert Larsson (M)
Anders Arnell (M)
Tommy Eriksson (M)
Hilden Talje (M)
Maths Gustafsson (M)
Martha Arnell (M)
Ingermar Talje (M)
Alexander Arnell (M)
Anna Gustafsson (M)
Ingemar Johansson (M)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

17
18
29
20
21
22

Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Daniel Peterson (C)
Gun-Britt Hermansson (C)
Ulla-Britt Bagge (C)
Börje Pettersson (C)
Peter Kristensson (C)
Johan Stein (C)
Reinhold Hedenblad (C)

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

23
24
25
26
27
28

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

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

29
30
31

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

X
X

X
X

X

X

4
5
6
7
8
9

2

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst
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Nr
32
33
34

Ledamot
Veronica Almroth (L)
Ulf Sjölinder (L)
Susanne Gustafsson (L)
Victor Simensen (L)
Irma Sjölinder (L)

Närv

35
36
37

Kia Nordqvist (MP)
Martin Reteike (MP)
Ulla Kedbäck (MP)
Susanne Andersson (MP)
Sven Olsson (MP)

X
X
X

X
X
X

38
39

Thomas Asker (KD)
Kajsa-Karin Andersson (KD)
Theodor Helleberg (KD)
Anders Persson (KD)

X
X

X
X

40
41

Rolf Sörvik (V)
Anders Tenghede (V)
Roy Lundberg (V)
Lena Jansson (V)

X

X

X

X

Summa

3

X
X
X

41

Ja

Nej

X
X
X

28

13

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst
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Dnr KS/2019:232

Revisionen informerar
Kommunfullmäktige beslutar
Lägga informationen till handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande och vice ordförande i revisionen informerar om sitt uppdrag och syfte.
Under 2018 har följande genomförts:
•

Årlig grundläggande granskning 2018

•

Granskning av intern kontroll i redovisningen 2018

•

Granskning av delårsbokslut 2018-08-31

•

Granskning av bokslut 2018-12-31

•

Granskning avseende digitalisering inom omsorgen (gemensam)

•

Förstudie avseende fastighetsunderhåll (gemensam)

•

Förstudie kompetensförsörjning av behöriga lärare (gemensam)

•

Förstudie avseende krisberedskap (gemensam)

•

Uppföljande granskning (omsorg, inköp) 2018
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Dnr KS/2018:1162

Antagande av upphandlingspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
1. Upphäva den tidigare upphandlingspolicyn och ”Bestämmelser inköp/avrop”
antagen av kommunfullmäktige 2013-09-26 § 154, KS/2013:1416
2. Anta ny upphandlingspolicy enligt upprättat förslag
Sammanfattning av ärendet
I Sverige finns ett antal upphandlingslagar som reglerar hur upphandling får ske i
offentlig sektor. Lagarna omfattar avtal och inköp över
direktupphandlingsgränsen. För de avtal och inköp som är under
direktupphandlingsgränsen har Konkurrensverket fram-tagna riktlinjer.
Kommunen har även ett antal egna styrdokument som reglerar t.ex. budgetansvar
och godkännande av utbetalningar vilka också ska beaktas i inköps-processen.
För att tydliggöra de lagar, regelverk och styrdokument för upphandlings - och
inköps-området föreslås en uppdaterad upphandlingspolicy samt nya riktlinjer för
upphandling och inköp.
I den befintliga upphandlingspolicyn från 2013 samt i dokument ”Bestämmelser
inköp/ avrop” finns inaktuell information samt rutiner och ansvarsområden som är
otydliga och svåra att efterleva. I de uppdaterade styrdokumenten förtydligas
förhållningssätt, regelverk, upphandlingsformer, ansvarsområde samt rutin för
uppföljning.
I kommunens revisionsrapport 2017 avseende granskning av upphandling och
inköp sammanställdes ett antal rekommendationer för att utveckla och förbättra
verksamheten. En av dessa var att kommunstyrelsen bör revidera
”Bestämmelserna för inköp och avrop” i syfte att anpassa bestämmelserna till
upphandlingsenhetens rutin avseende direktupphandlingar.
Arbetet med övriga rekommenderade åtgärder bedöms kunna underlättas genom
en tydligare ansvarsfördelning i rutiner som kommunchef beslutar om. En
tydligare ansvarsfördelning gör det också enklare att identifiera och utbilda rätt
målgrupp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-01-16 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att: 1. Anta ny upphandlingspolicy enligt upprättat
förslag 2. Upphäva den tidigare upphandlingspolicyn och ”Bestämmelser
inköp/avrop” antagen av kommunfullmäktige 2013-09-26 § 154, KS/2013:1416
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30 § 28 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att: 1. Anta ny upphandlingspolicy enligt upprättat förslag och 2. Upphäva
den tidigare upphandlingspolicyn och ”Bestämmelser inköp/avrop” antagen av
kommunfullmäktige 2013-0+-26 § 154, KS/2013:1416.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-27
Upphandlingspolicy
Riktlinjer för upphandling och inköp

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorschefer
Författningssamlingen
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Dnr KS/2019:89

Antagande av reglemente för sociala myndighetsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Anta reglemente för Sociala myndighetsnämnden med föreslagen redaktionell
ändring.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 § 69 att införa en social
myndighetsnämnd från 2019-01-01. Nämnden ansvarar för individärenden inom
främst föräldrabalken samt till viss del socialtjänstlagen inom de ärenden där
beslut inte kan delegeras från ansvarig nämnd. Ett reglemente samt ny
delegeringsordning är upprättat för sociala myndighetsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18
Reglemente för sociala myndighetsnämnden
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår en redaktionell ändring i § 4 med
följande lydelse: Om ordförande inte kan delta i sammanträde eller del av
sammanträde träder vice ordförande in i dennes ställe. Om varken ordförande eller
vice ordförande kan närvara vid sammanträdet utser nämnden annan ledamot att
för tillfället föra ordet. Om ordförande inte kan tjänstgöra under längre tid kan
kommunfullmäktige tillsätta en ersättare för ordförande.
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Sektor omsorg
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Dnr KS/2018:1991

Antagande av ändringar av kommunstyrelsens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
Anta följande förändringar av kommunstyrelsens reglemente:
1. I 11 § om Socialtjänst utgår meningen ” När det i annan författning hänvisas till
den nämnd som avses i 4 § SoL fullgör nämnden de uppgifter som författningen
anger förutom myndighetsutövning mot enskild som sker i utskott.”
2. I avsnittet Kommunstyrelsens utskott ska det skrivas in att antalet ersättare i
utskottet för samhällsutveckling ska vara fyra istället för tre till antalet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av förändringar i den politiska organisationen (§69 KF 2018-0614) bör revidering göras av kommunstyrelsens reglemente så att det
överensstämmer med fattat beslut.
I juni 2018 fattade Kommunfullmäktige beslut om att ändra ansvarsfördelningen
mellan utskotten vilket innebär en ny gränsdragning gentemot kommunstyrelsens
uppdrag.
Detta beslut var en följd av den utredning och översyn som gjorts efter det att den
nya politiska organisationen infördes 2011 och hade verkat i 6 år.
Som ett led i att åstadkomma en förbättrad styrning av de större frågorna förs
verksamheter med strategisk betydelse till arbetsutskottets ansvarsområde inom
kommunstyrelsen. En ny Social myndighetsnämnd införs också från 2019-01-01.
Med anledning av dessa förändringar görs motsvarande förflyttningar av
ansvarsområden mellan utskotten i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-01-16 § 8 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta följande förändringar av kommunstyrelsens
reglemente: 1. I 11 § om Socialtjänst utgår meningen ” När det i annan författning
hänvisas till den nämnd som avses i 4 § SoL fullgör nämnden de uppgifter som
författningen anger förutom myndighetsutövning mot enskild som sker i utskott.”
2. I avsnittet Kommunstyrelsens utskott ska det skrivas in att antalet ersättare i
utskottet för samhällsutveckling ska vara fyra istället för tre till antalet.
Utöver de till kommunfullmäktige föreslagna förändringarna beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott att ärendet skulle återremitteras för ytterligare
beredning
Kommunstyrelsen beslutade 209-01-30 § 30 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta följande förändringar av kommunstyrelsens reglemente: 1. I 11 §
om Socialtjänst utgår meningen ”När det i annan författning hänvisas till den
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nämnd som avses i 4 § SoL fullgör nämnden de uppgifter som författningen anger
förutom myndighetsutövning mot enskild som sker i utskott.” 2. I avsnittet
Kommunstyrelsens utskott ska det skrivas in att antalet ersättare i utskottet för
samhällsutveckling ska vara fyra istället för tre till antalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-27
Reglemente för Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Samtliga utskottssekreterare
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§5

Dnr KS/2018:13

Kvartal 3 2018 - Godkännande av statistikrapport om gynnande beslut som
inte verkställts enligt SoL/LSS
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna statistikrapport kvartal 3 2018 för ej verkställda beslut samt tidigare
rapporterade beslut som inte har verkställts under 2018 enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35,
till Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut som har
verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten på
nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Utskottet för omsorg beslutade 2018-12-11 § 109 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna statistikrapport kvartal 3 2018 för ej verkställda beslut samt
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under 2018 enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Rapportering kvartal 3 2018 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Vård och omsorg (SoL)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.
8

Beslut
verkställt efter
3 mån.
1

Stöd och omsorg (LSS)

3

-

Individ- och familjeomsorg (SoL)

6

6

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30 § 32 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna statistikrapport kvartal 3 2018 för ej verkställda beslut samt
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under 2018 enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor 2018-11-27
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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Dnr KS/2018:1257

Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avgiften för fast båtplats, för de som inte är kommunmedlemmar, höjs
med 20 % för 2019.
2. Under högsäsong vecka 25-32 höjs avgifterna för gästhamnsplatserna i
hamnarna Mollösund, Käringön och Gullholmen till 400 kronor för båtar
vars storlek understiger 13 meter, 600 kronor för båtar vars storlek
understiger 18 meter och 650 kronor för båtar vars storlek överstiger 18
meter.
3. Under högsäsong vecka 25-32 sänks avgifterna för gästhamnsplatserna i
hamnarna Edshultshall, Stocken, Hälleviksstrand, Ellös och Henån till 250
kronor för båtar vars storlek understiger 13 meter, 350 kronor för båtar
vars storlek understiger 18 meter och 400 kronor för båtar vars storlek
överstiger 18 meter.
4. Avgiften för dagbiljetten i hamnarna Edshultshall, Stocken,
Hälleviksstrand, Ellös och Henån sänks till 50 kronor.
5. I övrigt behålla Hamn- och båtplatstaxa 2018, antagen av
kommunfullmäktige 2017-11-09 § 108
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-08 § 132 att återremittera ärendet för
ytterligare beredning.
2019 års förslag till detaljbudget är baserat på föreslagen taxa varför
förvaltningens bedömning kvarstår.
Hamnverksamheten har gjort förändringar inför säsongen2018 vilket har medfört
nöjdare besökare jämfört med föregående år. För att bibehålla den positiva
trenden och förbättra service inom gästhamnsverksamheten ytterligare föreslås
taxan för gästhamnsbåtar justeras med 10 kronor per natt/besök.
Kommunens nuvarande taxa gör skillnad mellan fasta båtplatser som är försedda
med y-bom respektive akterförtöjning. Förvaltningens uppfattning är att
kostnaden för en båtplats till större delen är beroende av bredden – ”brygglängd”
– än typ akterförtöjning och anser därmed att prisskillnaden mellan de olika
förtöjningssätten skall minska över tid. Taxan för fast båtplats med y-bom föreslås
därför höjas med 5 % och fast båtplats utan y-bom höjas med 10 %.
Jämförelse över ekonomi och beläggning i gästhamnarna har sammanställts.

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12

2019-02-14

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2019-01-14 § 4 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp alla avtal för
båtplatser med ej kommunmedlemmar omgående i enlighet med villkoren i
avtalen.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade även att föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
1. Avgiften för fast båtplats, för ej kommunmedlemmar, höjs med 20 % för 2019,
2. Avgifterna för gästhamnsplatserna i hamnarna Mollösund, Käringön och
Gullholmen under högsäsong, v25-32 höjs till 400 kronor för båtar < 13 meter,
600 kronor för båtar < 18 meter och 650 kronor för båtar > 18 meter, 3.
Avgifterna för gästhamnsplatserna i hamnarna Edshultshall, Stocken,
Hälleviksstrand, Ellös och Henån sänks avgifterna under högsäsong, v25-32, till
250 kronor för båtar < 13 meter, 250 kronor för båtar < 18 meter och 400 kronor
för båtar > 18 meter,
4. Avgiften för dagbiljetten i hamnarna Edshultshall, Stocken, Hälleviksstrand,
Ellös och Henån sänks till 50 kronor och 5. I övrigt anta Hamn- och båtplatstaxa
2019, daterad 2018-09-12.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30 § 33 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
1. Avgiften för fast båtplats, för ej kommunmedlemmar, höjs med 20 % för 2019,
2. Avgifterna för gästhamnsplatserna i hamnarna Mollösund, Käringön och
Gullholmen under högsäsong, v25-32 höjs till 400 kronor för båtar < 13 meter,
600 kronor för båtar < 18 meter och 650 kronor för båtar > 18 meter, 3.
Avgifterna för gästhamnsplatserna i hamnarna Edshultshall, Stocken,
Hälleviksstrand, Ellös och Henån sänks avgifterna under högsäsong, v25-32, till
250 kronor för båtar < 13 meter, 250 kronor för båtar < 18 meter och 400 kronor
för båtar > 18 meter,
4. Avgiften för dagbiljetten i hamnarna Edshultshall, Stocken, Hälleviksstrand,
Ellös och Henån sänks till 50 kronor och 5. I övrigt anta Hamn- och båtplatstaxa
2019, daterad 2018-09-12.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-02
Hamn- och båtplatstaxa 2019, daterad 2018-09-12
Hamn- och båtplatstaxa 2018, antagen av kommunfullmäktige 2017-11-9 § 108
Jämförelse mellan olika gästhamnar, daterad 2019-01-07
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att anta hamn- och
båtplatstaxa med följande redaktionella ändringar: 1. Avgiften för fast båtplats, för
de som inte är kommunmedlemmar, höjs med 20 % för 2019, 2. Under högsäsong
vecka 25-32 höjs avgifterna för gästhamnsplatserna i hamnarna Mollösund,
Käringön och Gullholmen till 400 kronor för båtar vars storlek understiger 13
meter, 600 kronor för båtar vars storlek understiger 18 meter och 650 kronor för
båtar vars storlek överstiger 18 meter, 3. Under högsäsong vecka 25-32 sänks
avgifterna för gästhamnsplatserna i hamnarna Edshultshall, Stocken,
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Hälleviksstrand, Ellös och Henån till 250 kronor för båtar vars storlek understiger
13 meter, 350 kronor för båtar vars storlek understiger 18 meter och 400 kronor
för båtar vars storlek överstiger 18 meter, 4. Avgiften för dagbiljetten i hamnarna
Edshultshall, Stocken, Hälleviksstrand, Ellös och Henån sänks till 50 kronor och
5. I övrigt behålla Hamn- och båtplatstaxa 2018, antagen av kommunfullmäktige
2017-11-09 § 108
Roger Hansson (S) yrkar bifall till Anders Arnell förslag med föreslagna
redaktionella ändringar.
Beslutet skickas till
Chef affärdrivande verksamhet
Ansvarig för hamnarna
Ansvarig för fakturering båtplatser
Ekonomienheten
Författningssamlingen
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Dnr KS/2018:1626

Godkännande av Fastighets- och lokalstrategi
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna Fastighets- och lokalstrategi, daterad 2018-12-19.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun är en kommun som vill växa och behovet av kommunal service
med tillhörande lokaler kommer att öka och förändras framöver. För att
verksamheterna ska ha ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler måste det
finnas en balans mellan tillgång och efterfrågan på lokaler. Detta förutsätter en
övergripande planering och samordning i fastighets- och lokalförsörjningsfrågor,
så kallad strategisk lokalresursplanering. Framtagen Fastighets- och lokalstrategi
ska säkerställa att den långsiktiga planeringen av kommunens lokalbehov bedrivs
effektivt. Det övergripande målet är att använda kommunens resurser på bästa sätt
och att lokalutvecklingen ska innebära en successivt förbättrad hushållning med
lokalresurserna.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2019-01-14 § 5 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna Fastighets- och lokalstrategi, daterad
2018-12-19.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30 § 35 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna Fastighets- och lokalstrategi, daterad 2018-12-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-12-19
Fastighets- och lokalstrategi, 2018-12-19
Beslutet skickas till
Kommunchef
Samtliga utskott
Författningssamling
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Kommunfullmäktige

§8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

2019-02-14

Dnr KS/2018:1495

Komplettering och tillägg av avgifter för hyra av sporthallar/idrotts- och
samlingslokaler
Kommunfullmäktiges beslut
1. Timavgiften för att hyra Warmanska villan ska vara 60 kronor per timma.
2. I övrigt anta komplettering och tillägg av avgifter för hyra av
sporthallar/idrotts- och samlingslokaler, enligt bilaga daterad 2018-12-10.
Sammanfattning av ärendet
Warmanska villan har tidigare varit uthyrd till Svanesunds Segelsällskap som
bedrivit sin verksamhet till största delen under sommarmånaderna.
Efter genomgång med föreningen där förslag till avtal för en årsperiod och
medföljande hyreskostnader presenterats, har förening meddelat att man endast är
intresserad att hyra Warmanska villan under sommarmånaderna. Man klarar inte
av det förslag till hyresavtal som man erbjudits från kommunen.
Fritidsverksamheten som hanterar uthyrning av lokalen avser att skriva avtal med
föreningen för en hyresperiod av tre månader. Under resterande delen av året (9
månader) hyr fritidsverksamheten ut lokalen till föreningar och allmänheten.
Uthyrning sker via bokningssystemet FRI, som fritidsenheten hanterar via
kommunens hemsida.
Efter om- och tillbyggnation av Ängås skola samt rivning av Ängås låg- och
mellanstadieskola har vissa lokaler förändrats och bytt namn.
Avgifterna kompletteras samtidigt med förtydligande text.
Fritidsverksamheten har tillsammans med fastighetsavdelningen under en längre
tid haft möten med föreningen Svanesunds segelsällskap för att finna en väg att
skapa en möjlighet för föreningen att bedriva sin verksamhet vidare. Föreningens
ekonomi klarar inte av ett årshyresavtal. Den väg som parterna funnit är att
föreningen får hyra lokalen tre månader om året och att fritid hyr ut lokalen
resterande del av året. Det har visat sig genom olika informationskanaler och
möten, att det finns intresse för att hyra lokalen under andra delar av året.
Taxorna som föreslagits för beslut kommer att hanteras i bokningssystemet FRI
på samma sätt om övriga taxor för kommunens övriga fritidslokaler.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2019-01-14 § 10 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att: 1. Timavgiften för att hyra Warmanska villan ska
vara 60 kronor per timma samt 2. I övrigt anta komplettering och tillägg av
avgifter för hyra av sporthallar/idrotts- och samlingslokaler, enligt bilaga daterad
2018-12-10.

Orust kommun
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Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30 § 34att föreslå kommunfullmäktige
besluta att
1. Timavgiften för att hyra Warmanska villan ska vara 60 kronor per timma samt
2. I övrigt anta komplettering och tillägg av avgifter för hyra av
sporthallar/idrotts- och samlingslokaler, enligt bilaga daterad 2018-12-10.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-19
Avgifter för hyra av sporthallar/idrotts- och samlingslokaler, daterad 2018-12-10
Beslutet skickas till
Fritidsenheten – sektor samhällsutveckling
Författningssamling

Orust kommun

Kommunfullmäktige

§9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

2019-02-14

Dnr KS/2019:57

Medborgarförslag om att fritidsboende ska bidra till Orust kommuns
utveckling
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om hur man kan låta kommunmedlemmarna
bidra till utvecklingen av kommunen.

Orust kommun
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§ 10
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Dnr KS/2019:164

Val av 1 styrelseledamot och 1 ersättare i Tjörns Måltids AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Välja Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) som ledamot i Tjörns Måltids AB
2. Välja Maria Sörqvist (C) som ersättare i Tjörns Måltids AB.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun är delägare i Tjörns Måltids AB. Styrelsen ska enligt
bolagsordningen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med två till fem
suppleanter. Enligt upprättat förslag väljer Tjörns kommun lägst två och högst
fyra ledamöter samt lägst en och högst fyra suppleanter. Orust kommun väljer en
ledamot och en ersättare. Tjörns kommun utser presidiet i styrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Catharina Bråkenhielm (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att välja BrittMarie Andrén-Karlsson (S) som ledamot och Maria Sörqvist (C) som ersättare till
Tjörns Måltids AB
Beslutet skickas till
Tjörns Måltids AB
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Maria Sörqvist (C)
Troman
HR-enheten

Orust kommun
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Dnr KS/2019:163

Val av 1 ledamot i Samordningsförbundet Väst
Kommunfullmäktiges beslut
Välja Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) som ersättare i Samordningsförbundet
Väst.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ingår i Samordningsförbundet Väst som utöver Orust består av
kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och
Uddevalla samt Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan.
Förbundet har som ändamål att inom ovan nämnda kommuners geografiska
område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan
medlemmarna i förbundet i syfte att underlätta och uppnå en effektiv
resursanvändning. Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter, en från varje
part. Orust kommun ska välja en ersättare.
Förslag till beslut under sammanträdet
Catharina Bråkenhielm (S) föreslår kommunfullmäktige välja Britt-Marie AndénKarlsson (S) som ersättare i samordningsförbundet Väst.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
Britt-Marie Andrén-Karlsson
Troman
HR-enheten

Orust kommun
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§ 12
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Dnr KS/2019:165

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare jämte val av ordförande och vice
ordförande i krisledningsnämnden för tiden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Principen för valet ska vara att majoritetspartierna ska tillsätta tre ledamöter
och fyra ersättare och oppositionspartierna ska tillsätta två ledamöter och en
ersättare.
2. Välja kommunstyrelsens arbetsutskott som krisledningsnämnd
Ledamöter:
Catharina Bråkenhielm (S)
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Anders Arnell (M)
Lars Larsson (C)
Kia Nordqvist (MP)
Ersättare:
Alexander Hutter (S)
Michael Relfsson (FO)
Håkan Bengtsson (M)
Veronica Almroth (L)
Rolf Sörvik (V)
3. Välja Catharina Bråkenhielm (S) som ordförande och Lars Larsson (C) som
viceordförande i krisledningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med
extraordinära händelser då det bedöms att krisledningsnämnden ska träda i
funktion. Med extraordinär händelse avses sådan händelse som avviker från det
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner samt kräver skyndsamma insatser av
kommunen.
Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare som utses av
kommunfullmäktige och väljs för fyra år räknat från och med den1 januari året
efter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum. Bland ledamöterna väljer
kommunfullmäktige ordförande och vice ordförande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Catharina Bråkenhielm (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. Principen
för valet ska vara att majoritetspartierna ska tillsätta tre ledamöter och fyra

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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ersättare och oppositionspartierna ska tillsätta två ledamöter och en ersättare, 2.
Välja kommunstyrelsens arbetsutskott, som krisledningsnämnd, bestående av
ledamöter: Catharina Bråkenhielm (S), Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Anders
Arnell (M), Lars Larsson (C), Kia Nordqvist (MP) och ersättare: Alexander Hutter
(S), Michael Relfsson (FO), Håkan Bengtsson (M), Veronica Almroth (L), Rolf
Sörvik (V).
Kia Nordqvist (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att principen förvalet
ska vara att majoritetspartierna ska tillsätta tre ledamöter och tre ersättare och
oppositionspartierna ska tillsätta två ledamöter och två ersättare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Catharina Bråkenhielms förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Catharina Bråkenhielms förslag
Nej-röst för Kia Nordqvists förslag
Omröstningsresultat
Med 28 ja-röster för Catharina Bråkenhielms förslag och 13 nej-röster för Kia
Nordqvists förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla Catharina Bråkenhielms
förslag.
Hur envar röstat framgår av särskilt omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
De valda
Troman
HR-enheten

Orust kommun
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§ 13
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Dnr KS/2019:134

Val av 1 representant och 1 ersättare till Tolkförmedling Västs
förbundsdirektion
Kommunfullmäktiges beslut
Välja Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) som representant och Maria Sörqvist (C)
som ersättare i Tolkförmedling Västs förbundsdirektion.
Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedlingen Väst har som syfte att bedriva språktolkförmedling i gemensam
offentlig regi för att stärka alla människors rätt till vård och service på lika villkor.
Detta ska Tolkförmedlingen Väst uppnå genom att höjda kvaliteten, förbättra
rättssäkerheten, öka tillgängligheten till tolkar och säkerställa ett professionellt
bemötande. Medlemmar i Tolkförmedlingen Väst är Västra Götalandsregionen
samt ett flertal kommuner.
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till förbundets
direktion.
Förslag till beslut under sammanträdet
Catharina Bråkenhielm (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att välja BrittMarie Andrén-Karlsson (S) som representant och Maria Sörqvist (C) som
ersättare i Tolkförmedling Västs förbundsdirektion.
Beslutet skickas till
Tolkförmedling Väst
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Maria Sörqvist (C)
Troman
HR-enheten

Orust kommun
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Dnr KS/2018:1981

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna avsägelsen och skicka avsägelsen till Länsstyrelsen för ny omräkning.
Sammanfattning av ärendet.
Fredrik Stengafvel (SD) begär i skrivelse daterad 2018-12-18 att bli entledigad
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
HR-enheten
Fredrik Stengafvel (SD)
Länsstyrelsen
Troman

Orust kommun
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Dnr KS/2018:1982

Avsägelse av uppdrag som ledamot i valberedningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna avsägelsen från Fredrik Stengafvel (S).
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Stengafvel (SD) begär i skrivelse daterad 2018-12-18 att bli entledigad
från uppdraget som ledamot i valberedningsnämnden.
Beslutet skickas till
Fredrik Stengafvel (SD)
Troman
HR-enheten

Orust kommun
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§ 16
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Dnr KS/2018:1411

Val av ledamot i valberedningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Väja Martin Oscarsson (SD) till ledamot i valberedningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Stengafvel (SD) begär i skrivelse daterad 2018-12-18 att bli entledigad
från uppdraget som ledamot i valberedningsnämnden.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Lebeck (SD) föreslår kommunfullmäktige att välja Martin Oscarsson
(SD) till ledamot i valberedningsnämnden.
Beslutet skickas till
Martin Oscarsson (SD)
Troman
HR-enheten

Orust kommun
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Dnr KS/2018:1983

Ansökan om fortsatt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Inte medge Fredrik Stengafvel (SD) att få ha kvar sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen med hänvisning till att undantaget som kommunallagen 4 kap 7
§ möjliggör, ska användas i situationer där avflyttningen till annan kommun
endast är temporär och företrädesvis vid studier och andra därmed jämförliga
tidsbestämda perioder och att det ska finnas en avsikt att återvända till
hemkommunen.
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Stengafvel (SD) ansöker om att få ha kvar sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen, enligt kommunallagen 4 kap 7 §, under mandatperioden 20192022.
Beslutet skickas till
Fredrik Stengafvel (SD)
Troman

Orust kommun
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§ 18
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Dnr KS/2018:1522

Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Välja Leif Kinle (SD) som ledamot i kommunstyrelsen under perioden 20192022.
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Stengafvel (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen, i skrivelse daterad 2018-12-18 och ny ledamot ska väljas.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Lebeck (SD) föreslår kommunfullmäktigebesluta att välja Leif Kinle
(SD) som ledamot i kommunstyrelsen under perioden 2019-2022. Magnus Lebeck
återkommer med namn på ersättare i kommunstyrelsen till nästa
kommunfullmäktigemöte.
Beslutet skickas till
Leif Kinle (SD)
Troman
HR-enheten
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Dnr KS/2018:1625, KS/2018:1952,
KS/2018:1953, KS/2019:173,
KS/2019:174

Anmälan av inkomna skrivelser
Förordnande av borgerlig vigselförrättare
KS/2018:1852
Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Väst 2018-11-30
KS/2018:1953
Verksamhetsplan med budget 2019 ned verksamhetsinriktning t.o.m. 2021 för
Samordningsförbundet Väst
KS/2018:1953
Protokoll från Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 §
förmynderskapsförordningen 2018-11-08
KS/2018:1625
Förordnande av begravningsombud 1 januari 2019-31 december 2022 inom Orust
kommun
KS/2019:173
Motion gällande måltidspolicy – Lars Larsson (C)
KS/2019:174

