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§ 41
KS/2022:68
Godkännande av årsredovisning 2021 för Orust kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna upprättad årsredovisning för Orust kommun 2021.
2. Reservera 3,5 miljoner kronor av årets balanskravsresultat till resultatutjämningsreserven.
Sammanfattning av ärendet
Det ekonomiska resultatet för koncernen uppgick till ett överskott på 70,2 miljoner
kronor varav kommunen bidrog med 67,7 miljoner kronor och Orustbostäder med 2,4 miljoner
kronor. Koncernens resultat var 20,9 miljoner kronor bättre än föregående år
och 50,3 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. I stort sett hela budgetavvikelsen återfanns
hos kommunen och beror främst på högre skatteintäkter och bidrag i utjämningssystemet.
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 141,4 miljoner kronor. Kommunens bruttoinvesteringar
uppgick till 101,4 miljoner kronor, vilket var en lägre nivå än den budgeterade nivån på 143 miljoner
kronor. Bland de större investeringsutgifterna för kommunen kan nämnas vatten och avloppslänken
i Väst, markinköp och ombyggnaden av Strandgårdens äldreboende
Sektorernas budgetavvikelse var sammantaget positivt och uppgick till 18,3 miljoner kronor. Sektor
lärande redovisade ett större budgetöverskott om 8,3 miljoner kronor. Sektor omsorg redovisade
budgetöverskott om 6 miljoner. Sektor ledning och verksamhetsstöd fick ett budgetöverskott på 1,1
miljoner kronor och sektor samhällsutveckling ett budgetöverskott på 3,9 miljoner kronor. Sektor
miljö och bygg redovisade däremot ett budgetunderskott om 4 miljoner kronor. Kommunstyrelsen
beslutade 2021-09-29 § 211 att godkänna miljö och byggnadsnämndens begäran om att få göra ett
budgetunderskott för 2021 på högst 4,6 miljoner kronor.
Inom de affärsdrivande verksamheterna redovisade vatten och avloppsverksamheten ett överskott
på 8,3 miljoner kronor och renhållningsverksamheten ett mindre underskott på 0,1 miljoner kronor.
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ange både finansiella mål och mål för
verksamheten för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Måluppfyllelsen var god
för de finansiella målen och god eller delvis god för de sex övergripande
verksamhetsmålen. Samtliga fyra finansiella mål uppnåddes och av de sex övergripande
verksamhetsmålen uppnåddes fyra mål helt och två mål delvis. Sammantaget uppfyllde kommunen
sin egen definition om god ekonomisk hushållning.
I kommunens ekonomistyrningsprinciper ges möjlighet för kommunfullmäktige att besluta om
överföring av såväl överskott som underskott för verksamheterna mellan åren. Miljö och
byggnadsnämnden genom sin sektor redovisade en negativ budgetavvikelse. Det beror främst på
intäktsbortfall genom reducerade bygglovsavgifter till följd av långa handläggningstider.
Bedömningen är att nämnden har begränsade möjligheter, utöver pågående omställningsarbete och
budgetanpassningar, att arbeta in ett underskott kommande år. Övriga sektorer redovisade stora
budgetöverskott. Även om ekonomistyrningsprinciperna tillåter överföring av överskott är det inget
som har tillämpats på många år. Intraprenader har däremot särskilda riktlinjer som tillåter en årlig
över- och underskottshantering.

Resultatutjämningsreserven är en del av det egna kapitalet. En uppbyggnad av en
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resultatutjämningsreserv möjliggör att på ett genomtänkt sätt reservera en del av
överskottet i goda tider för att kunna täcka upp för underskott som uppstår under en
lågkonjunktur. Årets balanskravsresultat var positivt och uppgick före avsättning till
65,7 miljoner kronor. Enligt kommunens egna riktlinjer får maximal avsättning till
resultatutjämningsreserven uppgå till 7 % av skatter och bidrag, det vill säga högst 71,3 miljoner
kronor. Eftersom resultatutjämningsreserven redan tidigare år uppgått till det maximala värdet får vi
endast reservera 3,5 miljoner kronor ytterligare för år 2021. Efter årets avsättning uppgår det
sammanlagda värdet i reserven till det maximala taket på 71,3 miljoner kronor och årets
balanskravsresultat efter justering för avsättningen var 62,2 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-30 § 74 föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna upprättad årsredovisning för Orust kommun 2021.
2. Reservera 3,5 miljoner kronor av årets balanskravsresultat till resultatutjämningsreserven.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-15Årsredovisning 2021 för Orust kommun
Förslag till beslut under sammanträdet
Catharina Bråkenhielm (S), Rolf Sörvik (V), Veronica Almroth (L), Susanne Andersson (MP), Kent
Kihl (KD), Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Lars Larsson (C), Anne Kolni (M), Anders Arnell (M),
Börje Pettersson (C) och Michael Relfsson (FO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6

2022-04-21

§ 42
KS/2022:68
Revisionsberättelse för år 2021 samt ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna kommunens årsredovisning och bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Denna paragraf kommer inte att justeras eftersom valda justerare för protokollet är jäviga och
justerare för denna paragraf (§ 42) inte valdes. Revisionsberättelse för år 2021 samt ansvarsfrihet
kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 maj 2022.
Jäv
Catharina Bråkenhielm (S), Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Ulla Buhr (S), Eva Skoglund (S),
Alexander Hutter (S), Elsie-Marie Östling (S), Lars-Olov Buhr (S), Ann Kolni (M), Robert Larsson
(M), Anders Arnell (M), Håkan Bengtsson (M), Lars Larsson (C), Maria Sörkvist (C), Daniel
Peterson (C), Hans Pernervik (Obe.), Michael Relfsson (FO), Veronica Almroth (L), Susanne
Gustafsson (L), Kent Kihl (KD) och Rolf Sörvik (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Revisionen, utsedda av kommunfullmäktige, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelser
och nämnder och föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
samt enskilda ledamöter i dess organ.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2021
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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§ 43
KS/2022:553
Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Orustbostäder har upprättat en årsredovisning för år 2021. Till årsredovisningen medföljer
även revisionsberättelse och granskningsrapport.
Kommunfullmäktige ska nu ta ställning till om årsredovisningen för 2021 kan godkännas, samt
behandla frågan om ansvarsfrihet för år 2021.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-30 § 87 förslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2021.
2. Bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2021.
Kommunstyrelsen beslutade även att förvaltningen undersöker om ansvarsfrihet kan beviljas en
stiftelse innan kommunfullmäktige sammanträder den 2022-04-21.
Förvaltningen har varit i kontakt med Stiftelsen Orustbostäders auktoriserade revisor från Ernst &
Young som bekräftar att det inte sker något formellt beslut om ansvarsfrihet i en stiftelse. Detta med
anledning av att stiftelsen inte har en ägare, och att frågan om ägarens beviljande av ansvarsfrihet
därmed faller.
Därmed utgår punkt 2 från kommunstyrelsens beslut 2022-03-30 § 87, gällande frågan om
ansvarsfrihet för Stiftelsen Orustbostäders styrelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16
Stiftelsen Orustbostäders Årsredovisning 2021 inklusive revisionsberättelse samt granskningsrapport
Klargörande gällande beviljande av ansvarsfrihet för Stiftelsen Orustbostäder
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Kihl (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att godkänna Stiftelsen
Orustbostäders årsredovisning för 2021.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut om godkännande av
Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2021.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Stiftelsen Orustbostäder
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§ 44
KS/2021:1297
BP 3. Genomförande av om- och utbyggnad av Ellös avloppsreningsverk
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utifrån genomförd upphandling och preliminär projektplan påbörja genomförande av omoch tillbyggnad av Ellös avloppsreningsverk.
2. Finansiering sker inom ramen för planperiodens investeringsbudget (KF 2019-08-22 § 66).
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 274 att en Vatten- och avloppsplan (VA-plan) ska tas
fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i Orust kommun. Denna VAplan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens övergripande VA-planering.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta den nu gällande VA-planen inom Orust
kommun. VA-planen har även reviderats 2021-09-21 § 89 av kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har förelagt Orust kommun att Ellös avlopps-reningsverk från
och med 2025-01-01 ska uppfylla strängare miljö- och utsläppskrav än vad tidigare tillstånd medgett.
Samtidigt har kommunens VA-plan visat på att den mest kostnadseffektiva lösningen är att
koncentrera all avloppsrening till ett avloppsrenings-verk i Ellös.
Behovet redovisas redan i kommunens VA-plan (KF 2017-08-24 § 84), där det går att läsa: I
översiktsplanen rekommenderas även att reningsverken i Mollösund, Barrevik och Hälleviksstrand
ska, så snart det finns ekonomiskt utrymme, ersättas av ett nytt reningsverk på sydvästra Orust.
Denna rekommendation har omprövats och en ny lösning är att pumpa avloppsvattnet från ovan
nämnda orter till Ellös för behandling i Ellös avloppsreningsverk. Behovsanalys är gjord under
hösten 2019 som visar att behovet kvarstår.
Idag finns ett fungerande av loppsreningsverk i Ellös som inte kommer att uppfylla de nya, högre,
myndighetskraven. Själva syftet för projektet är att uppfylla myndighets- och kapacitetskrav för
rening av avloppsvatten och säkerställa en kostnadseffektiv, modern och säker avloppsrening på
Orust. I beslutad VA-plan från 2017 är inriktningen att hela Orust avloppsreningskapacitet på sikt
ska styras mot ett reningsverk.
I gjorda förstudie under hösten 2019 kan sammanfattningsvis konstateras att en om- och utbyggnad
av Ellös avloppsreningsverk pekar entydigt på att det är mest kostnads-effektivt att ersätta de mindre
reningsverken med överföringsledningar och sambehandling i ett större avloppsreningsverk.
Nödvändig justering av taxor kan beräknas bli 1-2 % lägre per år för perioden 2024-2035 med den
tilltänkta om- och utbyggnaden, jämfört med att rusta upp de befintliga små avloppsreningsverken
på Orust.
Projektering och investering följer riktlinjer för investeringar och tillhör prioriterad kategori 1:
Lagkrav eller andra ställda myndighetskrav, till exempel krav från Arbetsmiljöverket eller
Länsstyrelsen.
Framtagande av upphandlingsunderlag och annonsering är genomförd och beslut om tilldelning av
anbud har tagits enligt delegation LoV133.
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Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-30 § 72 föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Utifrån genomförd upphandling och preliminär projektplan påbörja genomförande av omoch tillbyggnad av Ellös avloppsreningsverk.
2. Finansiering sker inom ramen för planperiodens investeringsbudget (KF 2019-08-22 § 66).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-10
Preliminär projektplan, bilaga 3a, 2022-03-10
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M), Börje Pettersson (C), Catharina Bråkenhielm (S), Veronica Almroth (L), Lars
Larsson (C) och Kent Kihl (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Chef affärsdrivande verksamhet
Sektor samhällsutveckling
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§ 45
KS/2021:1129
Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall, daterad 2022-02-17.
2. Den nya taxan gäller från och med 2022-05-01.
Sammanfattning av ärendet
Avfall från privatpersoner och från företag (verksamhetsavfall) tas emot på Månsemyrs
avfallsanläggning. Avgifterna regleras i dokumentet ”Återvinningscentral- och verksamhetsavfall –
Taxa”, daterad 2022-02-17. Kostnader och intäkter från respektive verksamhet
(privatperson/företag) ska belasta respektive tillgodogöra renhållningskollektivet, så att någon
subventionering inte uppstår.
Taxan är baserad på de ramavtal kommunen har med respektive entreprenörer samt en
hanteringskostnad av materialet på Månsemyrs avfallsanläggning.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-03-15 § 53 att föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Anta taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall enligt bilaga, daterad 2022-02-17.
2. Den nya taxan gäller från och med 2022-05-01.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-30 § 81 föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall, enligt bilaga daterad 2022-02-17.
2. Den nya taxan gäller från och med 2022-05-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-17
Återvinningscentral- och verksamhetsavfall – Taxa, daterad 2022-02-17
Beslutet skickas till
Enhetschef renhållning
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling
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§ 46
KS/2022:455
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Revidera § 18 och § 28 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige enligt förslag.
2. Införa en reglerad talartid i § 25 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige till 3 minuter
för anförande, och i övrigt enligt förslag till revidering.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen, § 71-72, står att fullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå
vad som, utöver det som regleras i kommunallagen, ska gälla för fullmäktiges sammanträden och
handläggning av ärenden. Denna arbetsordning behöver kontinuerligt uppdateras för att anpassas till
aktuella förhållanden.
Den största föreslagna förändringen gäller anpassning till digitala verktyg för kommunfullmäktiges
sammanträden.
I takt med samhällets ökade digitalisering effektiviseras våra arbetssätt allt mer. I de riktade
uppdragen antagna av kommunfullmäktige för aktuell tidsperiod ligger också ett uppdrag till samtliga
sektorer att arbeta mot smarta digitala lösningar. Med anledning av detta kommer ett digitalt verktyg
för omröstning och närvarohantering att införas för kommunfullmäktiges sammanträden. För att
detta ska kunna ske behöver en anpassning i arbetsordningen göras, detta berör § 18 samt § 28.
Den andra föreslagna förändringen gäller reglering av talartiden för deltagare vid sammanträdet. En
föreslagen rekommenderad tidsbegränsning har lagts vid 4 minuter. Detta för att kunna ge möjlighet
för aktivare debatter, där fler ledamöter kan komma till tals. Detta berör § 25.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-16 § 54 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
1. Revidera § 18 och § 28 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige enligt förslag.
2. Införa en reglerad talartid i § 25 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige enligt förslag.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-30 § 78 att föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Revidera § 18 och § 28 i arbetsordningen för Orust kommunfullmäktige enligt förslag.
2. Införa en reglerad talartid i § 25 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige till 3 minuter
för anförande, och i övrigt enligt förslag till revidering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-04
Arbetsordning för Orust kommunfullmäktige
Förslag till beslut under sammanträdet
Rolf Sörvik (V), med instämmande av Catharina Bråkenhielm (S) och Ulla Kedbäck (MP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lars Larsson (C) föreslår kommunfullmäktige besluta om att talartiden i § 25 i arbetsordning för
Orust kommunfullmäktige ska vara 4 minuter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
Beslutet skickas till
Orust kommuns författningssamling
Administrativa enheten
Kommunfullmäktiges sekreterare
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§ 47
KS/2022:71
Godkännande av ägardirektiv för Netwest Sweden AB
Kommunfullmäktiges beslut
Orust kommun ställer sig bakom föreslaget ägardirektiv.
Sammanfattning av ärendet
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna
för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv
tagits fram.
Under 2022 kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp för fler
kommuner att bli delägare.
Förslaget har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och stämts av vid ett extra ägarsamråd under
hösten. Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den 19 maj 2022. Ett
ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman.
Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman.
Protokollsutdrag från respektive ägares beslut önskas senast 31 april.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-16 § 55 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
Orust kommun ställer sig bakom föreslaget ägardirektiv.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-30 § 79 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Orust kommun ställer sig bakom förslaget till ägardirektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-01
Beslutet skickas till
Netwest Sweden AB
Kommundirektör
Ekonomienheten
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§ 48
KS/2010:378
Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Brattås 1:60 och Brattås 1:62
Kommunfullmäktiges beslut
Lämna medgivande för överlåtelse av exploateringsavtal för Brattås 1:60 och Brattås 1:62 i den del
som gäller Brattås 1:62 till de nya ägarna enligt överlåtelseavtal daterat 2022-01-17.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun tecknade 2010-04-19 ett exploateringsavtal med fastighetsägarna till Brattås 1:60 och
Brattås 1:62. I avtalet, punkt 8.2, står: ”Exploatören får inte utan kommunens skriftliga medgivande
överlåta detta avtal på annan fysisk eller juridisk person. Det ankommer på exploatören att begära
sådant medgivande.”
Fastigheten Brattås 1:62 har sålts och de nya fastighetsägarna har kontaktat kommunen och begärt
medgivande för överlåtelse av exploateringsavtalet. Överlåtelsen innebär att de nya ägarna till Brattås
1:62 övertar exploateringsavtalet från fastighetens tidigare ägare. Vid överlåtelsen överlåts även
tillägg till exploateringsavtal daterat 2014-13-28.
För fastigheten Brattås 1:60 som ingår i samma exploateringsavtal fortsätter exploateringsavtalet att
gälla på samma sätt som tidigare.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-03-15 § 59 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Lämna medgivande för överlåtelse av exploateringsavtal för Brattås 1:60 och Brattås 1:62 i den del
som gäller Brattås 1:62 de nya ägarna enligt överlåtelseavtal daterat 2022-01-17.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-30 § 83 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Lämna medgivande för överlåtelse av exploateringsavtal för Brattås 1:60 och Brattås 1:62 i den del
som gäller Brattås 1:62 de nya ägarna enligt överlåtelseavtal daterat 2022-01-17.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24
Överlåtelseavtal daterat 2022-01-17
Exploateringsavtal daterat 2010-04-19
Tillägg till exploateringsavtal daterat 2014-03-28
Översiktskarta
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 exploatering
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§ 49
KS/2022:104
Fastställande av Riktlinjer för bryggor i Orust kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa Riktlinjer för bryggor, daterade 2022-02-25.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun saknar idag riktlinjer för bryggor på kommunal mark. För att förtydliga kommunens
handläggning och regler för bryggor på kommunal mark samt för att långsiktigt värna om
allmänhetens tillgång till strandnära mark- och vattenområden har riktlinjer för bryggor tagits fram.
Riktlinjerna är vägledande i handläggningen av bryggfrågor och förenklar beslutsprocessen.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-03-15 § 60 att föreslå kommunstyrelsen lämna
följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Fastställa Riktlinjer för bryggor, daterade 2022-02-25.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-30 § 84 föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Fastställa Riktlinjer för bryggor, daterade 2022-02-25.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25
Riktlinjer för bryggor daterade 2022-02-25
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M) och Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
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Kommunfullmäktiges beslut
Lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen kap 5 § 35 framgår det att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut
inom 1 år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska
detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige kan då välja att avskriva motionen från vidare handläggning, ett sådant beslut bör dock
motiveras tydligt (2017:725).
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 ska kommunstyrelsen en gång varje år redovisa de
motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska enligt arbetsordningen göras på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april.
I februari 2022 fanns det inga motioner som har en handläggningstid som överstiger ett år. En
redovisning över de motioner som är obesvarade per den 20 februari 2022 finns med som underlag
till denna tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-16 § 56 att föreslå kommunstyrelsen överlämna
till kommunfullmäktige besluta att:
Lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-30 § 80 föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21
Redovisning av obesvarade motioner 2022-02-20
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
Kommunsekreterare
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§ 51
KS/2022:602
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Kerstin Gadde (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna Kerstin Gaddes (S) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
2. Skicka avsägelsen till länsstyrelsen för omräkning.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Gadde (S) avsäger sig i brev, daterat 2022-03-22, sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Kerstin Gadde
HR-enheten
Troman
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§ 52
KS/2022:767
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Martha Arnell (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna Martha Arnells (M) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.
2. Skicka avsägelsen till länsstyrelsens för omräkning.
Sammanfattning av ärendet
Martha Arnell (M) avsäger sig i skrivelse, daterad 2022-04-21, sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Martha Arnell
HR-enheten
Troman
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§ 53
KS/2022:591, KS/2018:1522
Fyllnadsval av ledamot samt ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Välja Håkan Bengtsson (M) som ledamot i kommunstyrelsen.
2. Välja Anne Kolni (M) som ersättare i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Anne Kolni (M) avsäger sig i skrivelse, daterad 2022-03-18, sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Robert Larsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Välja Håkan Bengtsson (M) som ledamot i kommunstyrelsen.
2. Välja Anne Kolni (M) som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Håkan Bengtsson
Anne Kolni
Troman
HR-enheten
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§ 54
KS/2022:679
Interpellation gällande Miljö- och Byggnadsnämnden - Kent Kihl (KD)
Kent Kihl (KD) skriver i interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande:
Det har nu gått lite över ett år sedan Ernst & Youngs genomlysning av nämnden och beredningen.
Förändringar har genomförts och under hösten gav den tillförordnade byggchefen informationen att
man hade ändrat arbetssätt och att handläggningstiderna troligen skulle vara nere på under 10 veckor
innan årets slut.
1. Hur ser det ut i dagsläget, hur många ärenden handläggs per vecka.
2. Har vi anställt någon ny byggchef, om inte vad beror det på att man inte har gjort det när det
gått ungefär ett år sedan den tidigare lämnade med omedelbar verkan. När började man söka
ny byggchef, hur många sökanden har man fått.
Från årsskiftet har beredningen flyttats till utskottet för samhällsutveckling. Ambitionen var att
samarbetet mellan plan och bygg skulle bli bättre och därmed ett effektivare sätt att arbeta. Har det
märkts några mätbara förändringar.
Förmodar att denna förändring innebär att de politiskt ansvariga för beredningen av bygg- och
miljöärenden numera är utskottets ledamöter.
3. Finns det någon anledning till varför inte byggnadsnämndens protokoll är fullständiga.
4. Hur bygglovsärenden hanteras har stor inverkan på Företagsrankingen, finns det något som
hindrar att kommunfullmäktige vid varje sammanträde får information om hur lång den
genomsnittliga handläggningstiden är och hur många besluts som tagits föregående månad.
Anne Kolni, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden svarar:
Jag börjar med att rätta lite sakfel i interpellationen.
Beredningen har inte flyttats till utskottet för samhällsutveckling. Miljö och bygg är en del av sektor
samhällsutveckling med en egen myndighetsnämnd precis som innan. Utskottets ledamöter är
därmed inte politiskt ansvariga för beredning av bygg- och miljöärenden.
1. Hur många ärenden handläggs per vecka?
Svar: Det är olika, men i cirka 6-10 beslut/tjänsteskrivelser vid full personalstyrka.
2. Har vi anställt någon ny byggchef, om inte vad beror det på att man inte har gjort det när det gått
ungefär ett år sedan den tidigare lämnade med omedelbar verkan. När började man söka ny
byggchef, hur många sökanden har man fått?
Svar: Under 2021 anlitades en konsult som t.f. byggchef. En sedvanlig rekryteringsprocess inleddes
efter semesterperioden. Under hösten inkom 14 ansökningar. En gedigen urvalsprocess resulterade i
ett beslut att inte tillsätta tjänsten med någon av de sökande då de inte uppfyllde de krav som
ställdes.
Beslut togs att inleda ett samarbete med ett rekryteringsföretag för att genomföra en search eller så
kallad ”headhunting”. Företaget ville inledningsvis inte åta sig uppdraget då funktionen som
bygglovschef är oerhört svårrekryterad och man kan inte garantera ett lyckat resultat. Efter ett
grundligt arbete där rekryteringsföretaget haft kontakt med över 60 personer resulterade även detta i
att inte rätt person gick att finna. För närvarande innehas rollen av en t.f. bygglovschef, som vi för
övrigt är mycket nöjda med, under fortsatt rekryteringsprocess.
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3. Finns det någon anledning till varför inte byggnadsnämndens protokoll är fullständiga?
Svar: Protokollen från och med mars månad är fullständiga och publiceras i sin helhet på vår
webbplats www.orust.se.
4. Hur bygglovsärenden hanteras har stor inverkan på Företagsrankingen, finns det något som
hindrar att kommunfullmäktige vid varje sammanträde får information om hur lång den
genomsnittliga handläggningstiden är och hur många beslut som tagits föregående månad?
Svar: Fullmäktige får ta del av olika nyckeltal såsom handläggningstid med mera i samband med
årsredovisningar och tertialbokslut. Det går numera också att ta del av hur många beslut som tas
samt hur många ärenden som kommer in på miljö- och byggnadsnämndens protokoll.
Kristdemokraterna har en representant i miljö- och byggnadsnämnden som har full insyn och kan
delge Kristdemokraterna information om såväl handläggningstid som ärendebalans.
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§ 55
KS/2022:711
Interpellation om Ellös skola - Börje Pettersson (C)
Börje Pettersson (C) skriver i interpellation ställd till ordförande i utskottet för lärande:
Ellös skolas gamla låg- och mellanstadiebyggnad är på gång att byggas om/rivas för att ge plats åt
annan verksamhet. Låg- och mellanstadiet flyttade för ett par år sedan upp till gamla
högstadieskolans lokaler på berget. Det fanns en kostnadsberäkning och en plan för den flytten.
Denna plan åsidolades dock från kommunens sida, för att man inte hade pengar till det, sa man.
Rektorn i Ellös skola bestämde sig då för att gör denna flytt på egen hand, för att optimera
lokalanvändningen på Ellös skola och för att samla ihop skolan med matsal, personal, elever och
rektor samt bibliotek i samma byggnad. För att få en bättre organisation.
Rektorn fick då en del av den peng som var tänkt till ombyggnad av dessa lokaler. Pengar som fick
räcka till det som det räckte till, så att säga. Varken mer eller mindre.
Rektorn var ju tvungen att prioritera renovering av lokalerna så att barnen kunde flytta in.
Dock så flyttade de även ifrån sin skolgård som fanns vid den gamla skolbyggnaden. Så det
behövdes även göras en ny skolgård. Detta fick rektorn inga extra pengar för, utan det fick
inrymmas i den pott som rektorn fick från kommunen.
Det resulterade i att det inte blev så mycket skolgård för barnen. Pengarna räckte helt enkelt inte.
Nu är optimeringen av lokalerna gjord, tack vare rektor, och nu planeras annan verksamhet i de
gamla lokalerna. D.v.s. kommunen sparar pengar när de kan få in annan verksamhet i de gamla
lokalerna. Helt tack vare rektorn som gjorde denna flytt på egen hand.
Nu mina frågor till ordförande för lärande:
1. Hur tänker kommunen göra så att barnen får en fungerande skolgård? När får de samma
förutsättningar för aktivitet på raster och fritids som barnen i Svanesund, Henån, Varekils
skolor? För de skolorna har en skolgård med klätterställningar och aktivitetsmedel för
barnen, något som fattas på Ellös skola. Spelar barnen på Ellös skola boll på den plan som
finns idag vid bussfållorna mellan gamla och ”nya” skolbyggnaderna och bollen rullar under
bussfållorna så åker den hela vägen ner till Ellös centrum/kiosk. Personal bekräftar att de
hämtar bollar där varje gång de är vid centrum, på Ellös i privata ärenden.
2. Där finns även en baksida på denna skolbyggnad som användes flitigt när det var
högstadieskola. Denna del består av trätrallar i olika nivåer, där mycket lek kan infrias. Även
denna del var med i planen för ombyggnad när det planerades för en flytt till denna byggnad
för låg- och mellanstadieskolan. Där finns jättefina skisser/ritningar på hur där skulle se ut
idag men denna del är så dålig och rutten så att rektorn har valt att stänga av denna del helt
för barnen. Pengar finns inte till att renovera detta heller. När tillsätts medel så att barnen i
skolan kan använda denna del av skolan?
3. Hur tänker kommunen lösa parkeringsfrågan på Ellös skola? Där finns inga
parkeringsplatser för att lämna/hämta barn på skolan att användas till annan verksamhet.
Den plats som används till detta idag är den parkering som finns vid gamla låg- och
mellanstadiebyggnaden, som kommer att försvinna för skolan när denna byggnad ska
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användas till annan verksamhet. Även parkering för personalen är ett frågetecken om det
räcker till?
Allt detta anser jag måste lösas innan den gamla skolbyggnaden tas i anspråk till annan verksamhet.
Veronica Almroth (L), ordförande i utskottet för lärande, svarar:
1. Vi har redan satt igång en översyn kring skolornas utemiljö i hela kommunen, detta för att vi ska
kunna skapa likvärdig utemiljö på alla skolor. Denna översyn kommer att samordnas med
planeringen för det nya trygghetsboende som ska byggas. Vid flytten 2019 av F-6 upp till gamla
högstadieskolan så rustade man upp utemiljön för 530 000 kronor.
2. Utskottet för lärande har precis beslutat att satsa 100 000 kronor för att förbättra utemiljön, detta
ska ske så snart som möjligt i samråd med elever och personal. Helhetsgrepp kring utemiljön
kommer att tas så snart evakueringen av Ellös förskola (som kommer att vistas i gamla F-6 skolan
medan vi bygger en ny förskola) är klar och då samordnas så att vi får en så bra utemiljö som
möjligt.
3. Parkeringsfrågan hanteras i samband med planering av trygghetsboendet. Det finns en
personalparkering nedanför Ellös skola med gott om plats för personal att parkera på.
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Anmälan om inkomna skrivelser
Motion om framtagande av handlingsplan för barnens bästa i Orust kommun – Lars Larsson (C)
KS/2022:526
Följebrev från revisionen om uppföljning av granskning avseende bygglovsprocessen
KS/2022:601
Revisionsrapport Uppföljning av granskning avseende bygglovsprocessen
KS/2022:601
Protokoll 2022-03-23 Överförmyndarnämnden
KS/2022:595
Bilaga till protokoll – Uppföljning intern kontrollplan Överförmyndarnämnden 2022-03-03
KS/2022:153
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