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Diarienummer

2021-09-21

KS/2021:279

1(1)

Kommunförvaltningen
Fredrik Bottenmark
telefon 0304-33 40 52
e-post: fredrik.bottenmark@orust.se

Motion om Återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå motionen om Återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer.
Sammanfattning av ärendet
I inkommen motion daterad 2021-02-22 föreslår Maritha Dyfverman att det inrättas
återvinningskärl för batterier på samtliga återvinningsstationer inom Orust kommun.
Utredning
Ansvaret för återvinningstationerna innehas av Förpackning och tidningsinsamlingen
AB vilket i sin tur arrenderar vissa av stationernas yta av Orust kommun. De ansvarar
och beslutar om vilken verksamhet som bedrivs på den arrenderade ytan.
Orust kommun har sedan länge ett insamlingssystem för farligt avfall från hushåll vilket
innefattar bland annat batterier. Information om den röda ”Miljöboxen” finns att tillgå
på Orust kommuns hemsida. Större batterier så som bilbatterier eller liknande är svårhanterliga ur ett transportperspektiv och skall hanteras på ett lämpligt sätt, därför sker
endast insamling av dessa på återvinningscentralen Månsemyr.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att Orust kommun har ett fungerande system för
insamling av batterier för hushållen på Orust.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Fredrik Bottenmark
Handläggare

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-13

§ 232
KS/2021:279
Motion om återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Avslå motionen om återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer.
Sammanfattning av ärendet
I inkommen motion daterad 2021-02-22 föreslår Maritha Dyfverman att det inrättas
återvinningskärl för batterier på samtliga återvinningsstationer inom Orust kommun.
Ansvaret för återvinningstationerna innehas av Förpackning och tidningsinsamlingen AB vilket i
sin tur arrenderar vissa av stationernas yta av Orust kommun. De ansvarar och beslutar om vilken
verksamhet som bedrivs på den arrenderade ytan.
Orust kommun har sedan länge ett insamlingssystem för farligt avfall från hushåll vilket innefattar
bland annat batterier. Information om den röda ”Miljöboxen” finns att tillgå på Orust kommuns
hemsida. Större batterier så som bilbatterier eller liknande är svår- hanterliga ur ett
transportperspektiv och skall hanteras på ett lämpligt sätt, därför sker endast insamling av dessa
på återvinningscentralen Månsemyr. Orust kommun har ett fungerande system för insamling av
batterier för hushållen på Orust.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-26

§ 17
KS/2021:279
Motion om återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen om återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer.
Sammanfattning av ärendet
I inkommen motion daterad 2021-02-22 föreslår Maritha Dyfverman att det inrättas
återvinningskärl för batterier på samtliga återvinningsstationer inom Orust kommun.
Ansvaret för återvinningstationerna innehas av Förpackning och tidningsinsamlingen AB vilket i
sin tur arrenderar vissa av stationernas yta av Orust kommun. De ansvarar och beslutar om vilken
verksamhet som bedrivs på den arrenderade ytan.
Orust kommun har sedan länge ett insamlingssystem för farligt avfall från hushåll vilket innefattar
bland annat batterier. Information om den röda ”Miljöboxen” finns att tillgå på Orust kommuns
hemsida. Större batterier så som bilbatterier eller liknande är svår- hanterliga ur ett
transportperspektiv och skall hanteras på ett lämpligt sätt, därför sker endast insamling av dessa
på återvinningscentralen Månsemyr. Orust kommun har ett fungerande system för insamling av
batterier för hushållen på Orust.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-12-13 § 232 att föreslå kommunstyrelsen
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Avslå motionen om återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
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Datum

Diarienummer

2021-09-21

KS/2021:280
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Kommunförvaltningen
Fredrik Bottenmark
telefon 0304-33 40 52
e-post: fredrik.bottenmark@orust.se

Motion om återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga
källsorteringsstationer
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå motionen om Återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga
källsorteringsstationer.
Sammanfattning av ärendet
I inkommen motion daterad 2021-02-22 föreslår Maritha Dyfverman att det inrättas
återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga återvinningsstationer inom Orust
kommun.
Utredning
Ansvaret för återvinningstationerna innehas av Förpackning och tidningsinsamlingen
AB vilket i sin tur arrenderar vissa av stationernas yta av Orust kommun. De ansvarar
och beslutar om vilken verksamhet som bedrivs på den arrenderade ytan.
Orust kommun har sedan länge ett insamlingssystem för farligt avfall från hushåll vilket
innefattar bland annat glödlampor och mindre lysrör. Information om den röda
”Miljöboxen” finns att tillgå på Orust kommuns hemsida. Större lysrör är svår hanterliga
ur ett transportperspektiv och skall hanteras på ett lämpligt sätt, därför sker endast
insamling av dessa på återvinningscentralen Månsemyr.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att Orust kommun har ett fungerande system för
insamling av glödlampor och lysrör för hushållen på Orust.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Fredrik Bottenmark
Handläggare

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-13

§ 233
KS/2021:280
Motion om återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga
källsorteringsstationer
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Avslå motionen om återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga
källsorteringsstationer.
Sammanfattning av ärendet
I inkommen motion daterad 2021-02-22 föreslår Maritha Dyfverman att det inrättas
återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga återvinningsstationer inom Orust
kommun.
Ansvaret för återvinningstationerna innehas av Förpackning och tidningsinsamlingen AB vilket i
sin tur arrenderar vissa av stationernas yta av Orust kommun. De ansvarar och beslutar om vilken
verksamhet som bedrivs på den arrenderade ytan.
Orust kommun har sedan länge ett insamlingssystem för farligt avfall från hushåll vilket innefattar
bland annat glödlampor och mindre lysrör. Information om den röda ”Miljöboxen” finns att
tillgå på Orust kommuns hemsida. Större lysrör är svår hanterliga ur ett transportperspektiv och
skall hanteras på ett lämpligt sätt, därför sker endast insamling av dessa på återvinningscentralen
Månsemyr. Orust kommun har ett fungerande system för insamling av glödlampor och lysrör för
hushållen på Orust.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-26

§ 18
KS/2021:280
Motion om återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga
källsorteringsstationer
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen om återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga
källsorteringsstationer.
Sammanfattning av ärendet
I inkommen motion daterad 2021-02-22 föreslår Maritha Dyfverman att det inrättas
återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga återvinningsstationer inom Orust
kommun.
Ansvaret för återvinningstationerna innehas av Förpackning och tidningsinsamlingen AB vilket i
sin tur arrenderar vissa av stationernas yta av Orust kommun. De ansvarar och beslutar om vilken
verksamhet som bedrivs på den arrenderade ytan.
Orust kommun har sedan länge ett insamlingssystem för farligt avfall från hushåll vilket innefattar
bland annat glödlampor och mindre lysrör. Information om den röda ”Miljöboxen” finns att
tillgå på Orust kommuns hemsida. Större lysrör är svår hanterliga ur ett transportperspektiv och
skall hanteras på ett lämpligt sätt, därför sker endast insamling av dessa på återvinningscentralen
Månsemyr. Orust kommun har ett fungerande system för insamling av glödlampor och lysrör för
hushållen på Orust.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-12-13 § 233 att föreslå kommunstyrelsen
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Avslå motionen om återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga
källsorteringsstationer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
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Diarienummer
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Kommunförvaltningen
Nina Hansson
telefon 0304-33 41 58
e-post: nina.hansson@orust.se

E-förslag om gång- och cykelväg mellan Henån och Varekil
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Cykelväg mellan Henån – Varekil skulle vara mer än välbehövligt tycker jag (vet att det
inte är gratis). Men tänk på turismen och att det blir säkrare för både cyklister och dom
som vill springa, gå, jogga denna väg!”
Vid röstningens utgång, 2021-04-30, hade förslaget fått 87 röster.
Utredning
I dagsläget saknas separerade gång- och cykelvägar längs landsvägarna som knyter ihop
tätorterna på Orust.
Kommunen har tagit fram en karta som visar var det finns cykelvägar samt vilka andra
vägar som är lämpliga att cykla på:
https://orust.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=45c96b64c93b43439bf0f
587861fbec6
För att främja transport med gång och cykel skulle det vara önskvärt med separerade
gång- och cykelbanor längs vägarna som knyter samman tätorterna, detta försvåras dock
av att kommunen inte är väghållare. De allra flesta vägarna som går mellan tätorterna på
Orust ägs av Trafikverket vilket gör att processen för att bygga gång- och cykelvägar blir
mer omfattande jämfört med anläggning på kommunal mark.
I första hand är det Trafikverket som tar initiativ till cykelvägar längs statlig väg.
Kommunen kan komma med inspel gällande åtgärder men om det handlar om sträckor
som inte ingår i Trafikverkets utvecklingsplan måste kommunen vara med och
medfinansiera projektet, något som blir väldigt kostsamt redan vid kortare sträckor.
Detta gör att kommunens budget inte räcker till att utveckla gång- och cykelvägar längs
statliga vägar i någon större utsträckning. Det måste också finnas politiska beslut bakom
eventuella medfinansieringar.
Mer information om detta finns på Trafikverkets hemsida:
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/finansiering/Medfinansiering/
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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. En revidering av
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan kommer att påbörjas under 2022.
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida:
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligpl
anering/cykelstrategi
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30
E-förslag daterat 2021-01-06
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Administrativa enheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #403 | Inskickat av:

(signerad) | 2021-01-06 16:26

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post
SMS

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.

Ärendenummer: #403 | Inskickat av: PATRIK BLOMQVIST (signerad) | Datum: 2021-01-06 16:26

Sida 1 av 2

Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Cykel/promenadväg Henån-Varekil

Beskrivning av förslaget
Cykelväg mellan Henån -Varekil skulle vara mer än behövligt tycker jag (vet att det inte är gratis)
. Men tänk på turismen och att de blir säkrare för både cyklister och dom som vill springa , gå ,
jogga denna väg .

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn:
Person ID:
Datum: 2021-01-06 16:26
Signerad checksumma: BFC936BB271DAD916F3AAD75091D61BD5642463D

Ärendenummer: #403 | Inskickat av: PATRIK BLOMQVIST (signerad) | Datum: 2021-01-06 16:26

Sida 2 av 2

Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #403 | Inskickat av: PATRIK BLOMQVIST (signerad) | 2021-01-06 16:26

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer
197109285556
För- och efternamn
PATRIK BLOMQVIST
Adress
LÄRKTRÄDSVÄGEN 50

Postnummer och ort
473 32 Henån

E-postadress
barbapappa7177@hotmail.com

Mobiltelefon
0735660371

Notifieringar
E-post
SMS

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.

Ärendenummer: #403 | Inskickat av: PATRIK BLOMQVIST (signerad) | Datum: 2021-01-06 16:26

Sida 1 av 2

Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Cykel/promenadväg Henån-Varekil

Beskrivning av förslaget
Cykelväg mellan Henån -Varekil skulle vara mer än behövligt tycker jag (vet att det inte är gratis)
. Men tänk på turismen och att de blir säkrare för både cyklister och dom som vill springa , gå ,
jogga denna väg .

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: PATRIK BLOMQVIST
Person ID: 197109285556
Datum: 2021-01-06 16:26
Signerad checksumma: BFC936BB271DAD916F3AAD75091D61BD5642463D

Ärendenummer: #403 | Inskickat av: PATRIK BLOMQVIST (signerad) | Datum: 2021-01-06 16:26

Sida 2 av 2

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-13

§ 235
KS/2021:83
E-förslag om gång- och cykelväg mellan Henån och Varekil
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen lämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Cykelväg mellan Henån – Varekil skulle vara mer än välbehövligt tycker jag (vet att det inte är
gratis). Men tänk på turismen och att det blir säkrare för både cyklister och dom som vill springa,
gå, jogga denna väg!”
Vid röstningens utgång, 2021-04-30, hade förslaget fått 87 röster.
I dagsläget saknas separerade gång- och cykelvägar längs landsvägarna som knyter ihop tätorterna
på Orust.
Kommunen har tagit fram en karta som visar var det finns cykelvägar samt vilka andra vägar som
är lämpliga att cykla på:
https://orust.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=45c96b64c93b43439bf0f587861fb
ec6
För att främja transport med gång och cykel skulle det vara önskvärt med separerade gång- och
cykelbanor längs vägarna som knyter samman tätorterna, detta försvåras dock av att kommunen
inte är väghållare. De allra flesta vägarna som går mellan tätorterna på Orust ägs av Trafikverket
vilket gör att processen för att bygga gång- och cykelvägar blir mer omfattande jämfört med
anläggning på kommunal mark.
I första hand är det Trafikverket som tar initiativ till cykelvägar längs statlig väg. Kommunen kan
komma med inspel gällande åtgärder men om det handlar om sträckor som inte ingår i
Trafikverkets utvecklingsplan måste kommunen vara med och medfinansiera projektet, något
som blir väldigt kostsamt redan vid kortare sträckor. Detta gör att kommunens budget inte räcker
till att utveckla gång- och cykelvägar längs statliga vägar i någon större utsträckning. Det måste
också finnas politiska beslut bakom eventuella medfinansieringar.
Mer information om detta finns på Trafikverkets hemsida:
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/finansiering/Medfinansiering/
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
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-13

cyklingen inom kommunen. En revidering av Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan
kommer att påbörjas under 2022.
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida:
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/
cykelstrategi
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30
E-förslag daterat 2021-01-06
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Administrativa enheten

2

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-26

§ 32
KS/2021:83
E-förslag om gång- och cykelväg mellan Henån och Varekil
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige att besluta:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Cykelväg mellan Henån – Varekil skulle vara mer än välbehövligt tycker jag (vet att det inte är
gratis). Men tänk på turismen och att det blir säkrare för både cyklister och dom som vill springa,
gå, jogga denna väg!”
Vid röstningens utgång, 2021-04-30, hade förslaget fått 87 röster.
I dagsläget saknas separerade gång- och cykelvägar längs landsvägarna som knyter ihop tätorterna
på Orust.
Kommunen har tagit fram en karta som visar var det finns cykelvägar samt vilka andra vägar som
är lämpliga att cykla på:
https://orust.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=45c96b64c93b43439bf0f587861fb
ec6
För att främja transport med gång och cykel skulle det vara önskvärt med separerade gång- och
cykelbanor längs vägarna som knyter samman tätorterna, detta försvåras dock av att kommunen
inte är väghållare. De allra flesta vägarna som går mellan tätorterna på Orust ägs av Trafikverket
vilket gör att processen för att bygga gång- och cykelvägar blir mer omfattande jämfört med
anläggning på kommunal mark.
I första hand är det Trafikverket som tar initiativ till cykelvägar längs statlig väg. Kommunen kan
komma med inspel gällande åtgärder men om det handlar om sträckor som inte ingår i
Trafikverkets utvecklingsplan måste kommunen vara med och medfinansiera projektet, något
som blir väldigt kostsamt redan vid kortare sträckor. Detta gör att kommunens budget inte räcker
till att utveckla gång- och cykelvägar längs statliga vägar i någon större utsträckning. Det måste
också finnas politiska beslut bakom eventuella medfinansieringar.
Mer information om detta finns på Trafikverkets hemsida:
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/finansiering/Medfinansiering/
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
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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cyklingen inom kommunen. En revidering av Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan
kommer att påbörjas under 2022.
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida:
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/
cykelstrategi
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-12-13 § 236 föreslå kommunstyrelsen lämna
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 anse E-förslaget besvarat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30
E-förslag daterat 2021-01-06
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Administrativa enheten
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Datum

Diarienummer

2021-09-30

KS/2021:188

1(2)

Kommunförvaltningen
Nina Hansson
telefon 0304-33 41 58
e-post: nina.hansson@orust.se

E-förslag om cykelväg Nösund - Tegneby - Henån
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Föreslår en cykelväg Nösund – Tegneby – Henån, som på sikt även kan knytas ihop
med övriga cykelvägar på Orust.
Alla har inte tillgång till bil, eller har möjlighet att anpassa arbetstider till de olika
busstiderna, inklusive byte och väntetid.
Sträckan är ganska trafiktät och dessutom väldigt smal på sina ställen. De cyklister som
idag är nödgade att använda sig av vägen är utsatta för fara, både vad gäller trafiken och
hastigheten av densamma.
Att bo på Orust bör inte vara en fråga om att äga en bil, utan bör även inberäkna oss
som cyklar och promenerar.
Att bygga cykelvägar ökar både välbefinnande och trygghet för oss som bor här, eller
funderar på att bosätta sig här, samt att det också främjar turistnäringen på sikt.”
Vid röstningens utgång, 2021-05-14, hade förslaget fåt 29 röster.
Utredning
I dagsläget saknas separerade gång- och cykelvägar längs landsvägarna som knyter ihop
tätorterna på Orust.
Kommunen har tagit fram en karta som visar var det finns cykelvägar samt vilka andra
vägar som är lämpliga att cykla på:
https://orust.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=45c96b64c93b43439bf0f
587861fbec6
För att främja transport med gång och cykel skulle det vara önskvärt med separerade
gång- och cykelbanor längs vägarna som knyter samman tätorterna, detta försvåras dock
av att kommunen inte är väghållare. De allra flesta vägarna som går mellan tätorterna på
Orust ägs av Trafikverket vilket gör att processen för att bygga gång- och cykelvägar blir
mer omfattande jämfört med anläggning på kommunal mark.
I första hand är det Trafikverket som ska initiativ till cykelvägar längs statlig väg.
Kommunen kan komma med inspel gällande åtgärder men om det handlar om sträckor
som inte ingår i Trafikverkets utvecklingsplan måste kommunen vara med och

Datum

Diarienummer

2021-09-30

KS/2021:188

2(2)

medfinansiera projektet, något som blir väldigt kostsamt redan vid kortare sträckor. Detta
gör att kommunens budget inte räcker till att utveckla gång- och cykelvägar längs statliga
vägar i någon större utsträckning. Det måste också finnas politiska beslut bakom
eventuella medfinansieringar.
Mer information om detta finns på Trafikverkets hemsida:
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/finansiering/Medfinansiering/
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. En revidering av
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan kommer påbörjas under 2022.
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida:
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligpl
anering/cykelstrategi
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30
E-förslag daterat 2021-01-20
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Administrativa enheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exloateringschef

Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #442 | Inskickat av:

(signerad) | 2021-01-20 17:41

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.

Ärendenummer: #442 | Inskickat av: CHRISTINA VEISTRÖM (signerad) | Datum: 2021-01-20 17:41

Sida 1 av 3

Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Cykelväg Nösund - Tegneby - Henån

Beskrivning av förslaget
Föreslår en cykelväg Nösund - Tegneby - Henån, som på sikt även kan knytas ihop med övriga
cykelvägar Orust runt.
Alla har inte tillgång till bil, eller har möjlighet att anpassa arbetstider till de olika busstiderna,
inklusive byte och väntetid.
Sträckan är ganska trafiktät och dessutom väldigt smal på sina ställen. De cyklister som idag är
nödgade att använda sig av vägen är utsatta för fara, både vad gäller trafiken och hastigheten av
densamma.
Att bo på Orust bör inte vara en fråga om att äga en bil, utan bör även inberäkna oss som cyklar
och promenerar.
Att bygga cykelvägar ökar både välbefinnande och trygghet för oss som bor här, eller som
funderar på att bosätta sig här, samt att det också främjar turistnäringen på sikt.
En Orustbo

Ärendenummer: #442 | Inskickat av: CHRISTINA VEISTRÖM (signerad) | Datum: 2021-01-20 17:41
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn:
Person ID:
Datum: 2021-01-20 17:41
Signerad checksumma: 1CE8304059D654D9E454B496C8FE91D970A1708C

Ärendenummer: #442 | Inskickat av: CHRISTINA VEISTRÖM (signerad) | Datum: 2021-01-20 17:41
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Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #442 | Inskickat av: CHRISTINA VEISTRÖM (signerad) | 2021-01-20 17:41

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer
196601142109
För- och efternamn
CHRISTINA VEISTRÖM
Adress
KÅRTVET 259

Postnummer och ort
473 97 Henån

E-postadress
mailbox1111@hotmail.com

Mobiltelefon
0763178135

Notifieringar
E-post

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.

Ärendenummer: #442 | Inskickat av: CHRISTINA VEISTRÖM (signerad) | Datum: 2021-01-20 17:41

Sida 1 av 3

Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Cykelväg Nösund - Tegneby - Henån

Beskrivning av förslaget
Föreslår en cykelväg Nösund - Tegneby - Henån, som på sikt även kan knytas ihop med övriga
cykelvägar Orust runt.
Alla har inte tillgång till bil, eller har möjlighet att anpassa arbetstider till de olika busstiderna,
inklusive byte och väntetid.
Sträckan är ganska trafiktät och dessutom väldigt smal på sina ställen. De cyklister som idag är
nödgade att använda sig av vägen är utsatta för fara, både vad gäller trafiken och hastigheten av
densamma.
Att bo på Orust bör inte vara en fråga om att äga en bil, utan bör även inberäkna oss som cyklar
och promenerar.
Att bygga cykelvägar ökar både välbefinnande och trygghet för oss som bor här, eller som
funderar på att bosätta sig här, samt att det också främjar turistnäringen på sikt.
En Orustbo

Ärendenummer: #442 | Inskickat av: CHRISTINA VEISTRÖM (signerad) | Datum: 2021-01-20 17:41
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: CHRISTINA VEISTRÖM
Person ID: 196601142109
Datum: 2021-01-20 17:41
Signerad checksumma: 1CE8304059D654D9E454B496C8FE91D970A1708C

Ärendenummer: #442 | Inskickat av: CHRISTINA VEISTRÖM (signerad) | Datum: 2021-01-20 17:41
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-13

§ 236
KS/2021:188
E-förslag om cykelväg Nösund - Tegneby - Henån
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för besluta:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Föreslår en cykelväg Nösund – Tegneby – Henån, som på sikt även kan knytas ihop med övriga
cykelvägar på Orust.
Alla har inte tillgång till bil, eller har möjlighet att anpassa arbetstider till de olika busstiderna,
inklusive byte och väntetid.
Sträckan är ganska trafiktät och dessutom väldigt smal på sina ställen. De cyklister som idag är
nödgade att använda sig av vägen är utsatta för fara, både vad gäller trafiken och hastigheten av
densamma.
Att bo på Orust bör inte vara en fråga om att äga en bil, utan bör även inberäkna oss som cyklar
och promenerar.
Att bygga cykelvägar ökar både välbefinnande och trygghet för oss som bor här, eller funderar på
att bosätta sig här, samt att det också främjar turistnäringen på sikt.”
Vid röstningens utgång, 2021-05-14, hade förslaget fåt 29 röster.
I dagsläget saknas separerade gång- och cykelvägar längs landsvägarna som knyter ihop tätorterna
på Orust.
Kommunen har tagit fram en karta som visar var det finns cykelvägar samt vilka andra vägar som
är lämpliga att cykla på:
https://orust.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=45c96b64c93b43439bf0f587861fb
ec6
För att främja transport med gång och cykel skulle det vara önskvärt med separerade gång- och
cykelbanor längs vägarna som knyter samman tätorterna, detta försvåras dock av att kommunen
inte är väghållare. De allra flesta vägarna som går mellan tätorterna på Orust ägs av Trafikverket
vilket gör att processen för att bygga gång- och cykelvägar blir mer omfattande jämfört med
anläggning på kommunal mark.
I första hand är det Trafikverket som ska initiativ till cykelvägar längs statlig väg. Kommunen kan
komma med inspel gällande åtgärder men om det handlar om sträckor som inte ingår i
Trafikverkets utvecklingsplan måste kommunen vara med och medfinansiera projektet, något som
blir väldigt kostsamt redan vid kortare sträckor. Detta gör att kommunens budget inte räcker till
att utveckla gång- och cykelvägar längs statliga vägar i någon större utsträckning. Det måste också
finnas politiska beslut bakom eventuella medfinansieringar.
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Mer information om detta finns på Trafikverkets hemsida:
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/finansiering/Medfinansiering/
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. En revidering av Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan
kommer påbörjas under 2022.
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida:
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/
cykelstrategi
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30
E-förslag daterat 2021-01-20
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Administrativa enheten
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§ 33
KS/2021:188
E-förslag om cykelväg Nösund - Tegneby - Henån
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Föreslår en cykelväg Nösund – Tegneby – Henån, som på sikt även kan knytas ihop med övriga
cykelvägar på Orust.
Alla har inte tillgång till bil, eller har möjlighet att anpassa arbetstider till de olika busstiderna,
inklusive byte och väntetid.
Sträckan är ganska trafiktät och dessutom väldigt smal på sina ställen. De cyklister som idag är
nödgade att använda sig av vägen är utsatta för fara, både vad gäller trafiken och hastigheten av
densamma.
Att bo på Orust bör inte vara en fråga om att äga en bil, utan bör även inberäkna oss som cyklar
och promenerar.
Att bygga cykelvägar ökar både välbefinnande och trygghet för oss som bor här, eller funderar på
att bosätta sig här, samt att det också främjar turistnäringen på sikt.”
Vid röstningens utgång, 2021-05-14, hade förslaget fåt 29 röster.
I dagsläget saknas separerade gång- och cykelvägar längs landsvägarna som knyter ihop tätorterna
på Orust.
Kommunen har tagit fram en karta som visar var det finns cykelvägar samt vilka andra vägar som
är lämpliga att cykla på:
https://orust.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=45c96b64c93b43439bf0f587861fb
ec6
För att främja transport med gång och cykel skulle det vara önskvärt med separerade gång- och
cykelbanor längs vägarna som knyter samman tätorterna, detta försvåras dock av att kommunen
inte är väghållare. De allra flesta vägarna som går mellan tätorterna på Orust ägs av Trafikverket
vilket gör att processen för att bygga gång- och cykelvägar blir mer omfattande jämfört med
anläggning på kommunal mark.
I första hand är det Trafikverket som ska initiativ till cykelvägar längs statlig väg. Kommunen kan
komma med inspel gällande åtgärder men om det handlar om sträckor som inte ingår i
Trafikverkets utvecklingsplan måste kommunen vara med och medfinansiera projektet, något som
blir väldigt kostsamt redan vid kortare sträckor. Detta gör att kommunens budget inte räcker till
att utveckla gång- och cykelvägar längs statliga vägar i någon större utsträckning. Det måste också
finnas politiska beslut bakom eventuella medfinansieringar.
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Mer information om detta finns på Trafikverkets hemsida:
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/finansiering/Medfinansiering/
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. En revidering av Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan
kommer påbörjas under 2022.
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida:
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/
cykelstrategi
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-12-13 § 236 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige för besluta:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 anse E-förslaget besvarat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30
E-förslag daterat 2021-01-20
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Administrativa enheten
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D
Kristdemokraterna på 0rust

OR UST KOMMUN
Interpellation till l(ommunstyrelsens ordförande

2022 -01- 26

Orust I(ommun

Interpellation angående MBN
Redan hösten 2019 motionerade I(ristdemokraterna till kommunfullmäktige angående behovet av
fä
till en bättre ärendehanteringsprocess inom miljö-och byggnadsnämnden. Många invånare uttryckte^ttsin
frustration över att tex bygglovsprocesser tog orimligt lång tid. Vi kunde även avläsa av den höga
ärendemängden att det ledde till dåliga arbetsvillkor och högre sjukfrånvaro.

Vår motion föreslog att kommunen omgående skulle börja investeta i digital teknik. Vi föreslog kort och
gott att kommunen skulle digitalisera bygglovsprocessen. Flera städer runt om i landet hade långt tidigare
päböriat denna process och vi ansåg att det var nödvändigt för attkomma tillrätta med den flaskhals och
låga genomströmningen av bland annat bygglov

I november

i kommunen.

2019 behandlades vår motion och fick ett avslag med argumentationen som

följer. Citat frän

MBN,s svar:
"Nämnden anser inte motionen vara tekniskt genomförb ar änna, då det i dagsläget nationellt saknas den
typen av progr^mYa;ror samt att lagstiftningen inte är anpassad till den typen av handläggning. MBN ser
också att Orust kommun i sin stodek har begränsade ekonomiska möjligh eter zttleda och ddva dessa
uwecklingsprocessef .
Juridiskt behöver Al-tjänster, (attificiell intelligens) vara sä uwecklad så att den tar med samtliga
p^rametrar som behöver tas hänsyn till innan beslut. Det saknas i dagsläget. Rättssäkerheten riskeras då
handläggning av lj.dtgarc beskrivna ärenden ofta ar komplexare än just själva ansökan. Stor hänsyn
behöver tas till området, tidigare byggnation och eventuella tillsynsärenden. Den kompetensen bedömer
vi inte erhålls av en Al-tjänst.
Sammanfattningsvis bedömer nämnden att det inte är möjligt att genomfö
motionen berör i dagsläget".

n

sädana åtgärder som

Och så avslog majoriteten vår motion.

Under första halvan av är 2020 sä blev det mer och mer uppenbart hur ärendehanteringen i MBN
halkade efter. Kommunmedborgare blev arga, frustterade, ledsna över hur lång tid man fick vänta pä
besked etc.

Under sommarerl följde därför kristdemokraterna upp sin motion, om em digitaliserat bygglovshantering
och lyfte de problem som vi såg och fick kännedom om, fanns i MBN arbete.

Vi besktev i interpellation flera exempel på undermålig verksamheten i MBN var. Än en gång var det
upprörda kommuninnevänarc som gjorde sina röster hörda över alltför långa handläggningstider och
även o försv

alJs,gt

höga vitesförelägganden.

På I(ommunstyrelsens möte den 27 januari 2021 kom Ernst&young och ptesenterade en granskning av
MBN,s verksamhet. Citat direkt från dokumentet:

"Genomlysningen visar sammantaget att det finns ett omfattande missnöje, samarbetsproblem och
brister vad gäller nämndens och byggenhetens styrning och ledning. Det finns ett ömsesidigt bristande
förffoende mellan nämnden och byggenheten. Roller och ansvar är inte tydliga, likaså saknas en
gemensam bild av vilken servicenivå byggenheten ska erbjuda till sökanden.
Hanteringen av bygglovsansökningar görs i ineffektiva verktyg och med arbetssätt som skapar
flaskhalsar. Sammantaget leder detta till höga ärendebalanser samt en omfattande frustration och
otrygghet kring bygglovshanteringen. Det finns behov av att skapa samsyn kring myndighetsutövningen
och dess utgångspunkter i form av lagstiftning, översikts- och detaljplaner och andra styrande

dokument".
Under punkten åtgätdsförslagföreslär EY en rad förändringar bland annat förändringarunder
myndighetsutövning, styrning och ledning samt service mot sökanden.

Ett av EY,s förslag ligget helt i linje med den motion kristdemokr^tern lämnade hösten 2019 och som
avslogs i KS och I(f i november 2019.
EY sktiver: "Överväg/utred möjligheten till ett nytt ärendehanteringssystem och utarbeta en plan för
digitalisering och e-tjänster".
Föredragarna fränBY

sa tydl-igt

att kommunen måste satsa pengar på digitalisedngen.

På Kommunstytelsens möte den 24 februari beskrev kommundirektören de åtgärder som vidtagits, bla
ett uppdrag till EY att stödja MBN i deras arbete med att digitalisera arbetet.

o
o
o

Hut har arbetsförhållandena förbättrats
Hur fungerar den nya organisationen
Hut längär handläg3ningstiden nu jämfört med samma pedod förta äret

Orust 2022-01-27

För

Kent Kihl

på Orust

K

D

oHtyffffimmuN
Kommunstyrelsens ordförande

2022

:01- 26

Tnterpellation om busskort

Orust kommuns gymnasieeleverhar idag tillgång till busskort vilka beställs av Orust Gymnasieskola. Alla
busskort som Västtrafik har gä1Ler vardagar mellan 04.00-19.00. Det finns inga andra tidsperioder att
välia mellan Vi kristdemokrater
det är ett märkligt system med tidsbegränsningar på busskort.

^nset ^tt
De elever från Orust som går på gymnasium i Götebo rg fär allt som ofrasr svåft att få tiden att gå ihop.
Vissa gymnasier har lektioner fram till 16.55 och då kan det bli svårt att hinna
OEXP innan klockan 19.00 i Stenungsund.

till Orust och

sista bussen

Oavsett om man åker tåg eller buss händer det oförutsedda händelser. Olyckor, avspärrad motorväg,

köer etc.

Därutöver finns inte så många alternativ till sysselsättning for våra ungdomar runt om i kommunen. Det
kan dock finnas ett och annat alternativ i Stenungsund men då har busskortstiden gått ut.
Föräldrar stödier sina barn och Swishar då barnen missat sista bussen eller vill stanna på ngn aktivitet i
Stenungsund.

Yad är orsaken till denna stelbenta fastlåsning av Västtrafiks busskortstid? Finns anledning
titt,- p^
^tt
andra system? Hur har tex Tjörn hanterat problemet? De har infört ungdoms kort som gäller
dygnel

funt,
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är:
Har Otust kommun sett problemet med den tajta tiden på busskortet för gymnasieelever på Orust?
Har frägan diskuterats för atthitta en

^nn^nlösning?
Har Tjörns lösning på problemet varit fötemål för diskussion eller inttesse?

Orust 2022-01-27

på Orust

Kent l(ihl

K

g
l(ristdemolråterra på örust

ORUST KOMMUN
Fråga

till

2022 -01- 26

I(ommuns tyrels ens ordförande
Orust kommun

Diarionr

nanot.nr
f

Skadestånd Skepoarhuset

I bötian av sommaten förra året fick kommunen ett skadeståndskrav på drygt 7,5 miljoner. Under
hösten informerade kommunditektören att man hade fått ett sådant krav och att maflhade beslutat att
övedämna allt till försäkringsbolaget att reda ut.
Skadeståndskravet grundar sig på byggnadsnämndens olika beslut. Besluten överklagades till
Länsstyrelsen som gav klaganden rätt, byggnadsnämnden overklagade till Matk och Miljödomstolen som
också gav klaganden tätt, byggnadsnämnden överklagade till Mark och Miljö överdomstolen
(Hovrätten) som också höll med klaganden. Den domen kom 3 dagar lnnan tidigare byggchefen fick
lämna med omedelbar verkan.

o
o
o
o

Finns det något samband
Innehöll skadeståndskravet ktav pä ränta
Hur stor är kommunens självdsk, i procent eller ett fast belopp
Har fötsäkringsbolaget gett någon indikation när de ftor att ärendet kan vata avslutat

Orust 2022-07-27
För ISis

I(ent

på Orust

Datum

Diarienummer

2021-12-07

KS/2021:702

1(2)

/Eget_Förvaltning/
Helena Arvedahl
telefon /RedigerareTelefon/
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol
och LSS - Kvartal 3 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna statistikrapport kvartal 3 2021 för ej verkställda beslut enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt
4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det
har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.

Rapportering kvartal 3 2021, SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07
Statistikrapport
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån

Totalt
rapporterade/
verksamhet

1
2
0
17

1
2
0
5

2
4
0
22

Lena Gardtman
Sektorschef

Datum

Diarienummer

2021-12-07

KS/2021:702

2(2)

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för omsorg

Plats och tid

2021-12-14

Årholmen, 2021-12-14, klockan 10:00

Beslutande
Övriga deltagare

Se sidan 2

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Sekreterare

……………………………………………….
Helena Arvedahl

Ordförande

……………………………………………….
/DeltagNamnOrdförande/

Justerare

……………………………………………….

Paragraf

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2021-12-14

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

………………………………………………
Helena Arvedahl

1

Orust kommun

Utskottet för omsorg

Övriga deltagare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-12-14

2

Orust kommun

Utskottet för omsorg

Omröstningsprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-12-14

3

Orust kommun

Utskottet för omsorg

§ 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-12-14

KS/2021:702

Redovisning av statistikrapport av ej verkställda beslut kvartal 3 2021

4

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2022-01-26

§ 38
KS/2021:702
Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol och
LSS - Kvartal 3 2021
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 3 2021 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till Socialstyrelsen
och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och
beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-12-14 § 89 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 3 2021 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Rapportering kvartal 3 2021, SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07
Statistikrapport
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån

Totalt
rapporterade/
verksamhet

1
2
0
17

1
2
0
5

2
4
0
22

1

Datum

Diarienummer

2021-10-12

KS/2021:1235

1(2)

Kommunförvaltningen
Marika Carlberg
telefon 0304-33 41 15
e-post: marika.carlberg@orust.se

Fastställande av sammanträdesplan för 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anta sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt utskotten enligt förslag daterat
2021-10-11.
2. Överlämna sammanträdesplanen till kommunfullmäktige för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022.
Sammanträdesplanen utgår till stor del från hur kommunfullmäktiges sammanträden är
förlagda samt kommunens ekonomiska årshjul. Tidpunkt för kommunfullmäktiges
sammanträden regleras av kommunfullmäktiges arbetsordning. Kommunfullmäktiges
sammanträden är i största möjliga mån förlagda den andra helgfria torsdagen i månaden
och planeringen har skett i dialog med kommunfullmäktiges presidium. Fullmäktiges
sammanträden redovisas i förslaget för åskådlighetens skull, kommunstyrelsen har inte
befogenhet att ändra upplägget för kommunfullmäktiges sammanträden. Även
revisionens möten finns med i planen för att bidra till åskådlighet.
Utredning
Politiken har framfört tydliga önskemål om att två, eller fler utskott, inte ska
sammanträda under samma dag. Detta har respekterats i planeringen, dock behöver ett
undantag göras i maj månad – här är förslaget att kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträder på förmiddagen den 11 maj och utskottet för omsorg/sociala
omsorgsnämnden på eftermiddagen. Detta för att uppföljning av helårsprognos per april
ska hinna bli klar och behandlas i samtliga utskott. Inga sammanträden för utskott eller
nämnd är förlagda till torsdagar, eftersom fackliga möten/förhandlingar och
kommunchefens ledningsgrupp vanligtvis är inplanerade då.
Sammanträdesplaneringen är en relativt utdragen process som påbörjas under våren året
innan planen ska gälla. Många aspekter behöver tas i beaktande för att skapa så bra
förutsättningar som möjligt för ärendeprocessen. Som alltid när många olika viljor och
behov ska tas i beaktande så kanske inte sammanträdesplanen blir perfekt för samtliga
inblandade, men man behöver enas om en fungerande lösning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-12
Förslag till sammanträdesplan daterad 2020-10-11

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Sektor Samhällsutveckling
Sektor Lärande
Sektor Omsorg
Sektor Ledning- och verksamhetsstöd

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Pia Jakobsson Hansson
Administrativ chef

Datum

Diarienummer

2021-10-12

KS/2021:1235

2(2)

2021-10-25

2022
Januari
1

lör Nyårsdagen

Februari
v.53

2 sön

tis

1

tis

1

fre

1 sön Första maj

PlanAU

2

ons

2

lör

2 mån

sön

3

3

tor

3

4

fre

4

fre

4 mån

5

lör

5

lör

5

16 6

sön

6

sön

6 ons PlanAU

7

fre

7

mån

UL

8

lör

8

tis

US

8

tis

9 sön

9

ons

KSAU

9

10

tor

KF

US

11

KSAU

10 mån
11

tis

12 ons
13

v.2

tor

ons

PlanAU

9

lör

9 mån

10

tor

KF

10

sön

fre

11

fre

11 mån

UL

12

lör

12

lör

12

13

sön

13

sön

13 ons

14 mån
15

tis

16

ons

tor

17

18

fre

19

lör

mån

15

lör

15

tis

16 sön

16

ons

17

tis

19 ons

MBN

tor

20

21

fre

21

mån

22

lör

22

tis

23 sön

23

ons

24

20

24 mån REV

v.4

v.7
MBN

REV

v.8

11

lör

US

12 tor

12 sön

KSAU

13 fre

15

fre

KSAU

16

lör

tor

17

sön Påskdagen

18

fre

18 mån Annandag
Påsk

19

lör

19

KF

14

15 sön

15 ons
v.20

18 ons

MBN

21 lör

21

22 ons

fre

22 sön Pingstdagen

23

ons

23

lör

23 mån

tor

24

tor FHR (fm)

24

sön

24 tis

25

fre

25 mån

REV

26 ons

KS

26

lör

26

lör

26

tis

27

FHR (fm)

27

sön

27

sön

27

ons

mån

28 mån

29

lör

29

tis

30 sön

30

ons

31

tor

KS

lör

KF

22

v.13

18

20 mån

tis

V.9

fre

20 fre

tor

fre

17

ons

21

28

tor

19 sön

21 mån

REV

16

19 tor

20

KF

14 lör

MBN

sön

PlanAU

US + MBN

tis

REV

v.21

v.25

tis

23

tor

24

fre Midsommarafton
lör Midsommardagen

KS

25

Budgetdag med KS

26 tor

Kristi
himmelfärdsdag

26 sön

KS

27 fre

27 mån REV

28

tor

28 lör

28

29

fre

29 sön

29 ons

30

lör

30 mån
31 tis

v.22

30

v.24

KSAU

25 ons

v.17

v.23

UO/SMN

UL

17 tis
v.16

Sveriges
nationaldag

13 mån

22
KS

v.19

US

16 mån

tis

fre

v.5

v.15

Långfredagen
Påskafton

25

31 mån

UL

11 ons KSAU fm +
UO/SMN em

Omvärldsdag med KS

28

8 ons

fre

US + MBN

v.12

tis

10

10 tis

tor

20

sön

7

lör

tor

14

v.11

6 mån

9

25 tis

tor

6 fre

8 sön

14

18

5 sön

fre

UL

tor FHR (fm)

3 fre

tor

8

tis

2

5

UO/SMN

v.10

v.18

4 lör

7

fre

v.3

UO/SMN

1 ons

4 ons PlanAU

tor

v.6

7 mån

tis

v.14

Juni

tis

7

14

17 mån

Maj

UO/SMN

tor

UO/SMN

tor Trettondedag jul

April

3

v.1

5 ons
6

tis

2 ons

3 mån
4

1

Mars

tis

tor

KS

v.26

2021-10-25
Juli
1 fre

Augusti
v.26

1 mån

September
v.31

1 Tor

Oktober

FHR (fm)

November

1 lör

1 tis

1

tor

2 ons

2

fre

3 tor

3

lör

4 sön

2 lör

2

tis

2 fre

2 sön

3 sön

3 ons

3 lör

3 mån

4

tor

4 sön

4 tis

UO/SMN

4 fre

5 tis

5 fre

5 mån

5 ons

PlanAU

5 lör

6 Ons MBN

6

lör

6 tis

UO/SMN

6 tor

6 sön

7 tor

7 sön

7 ons

PlanAU

7 fre

7 mån

8 fre

8 mån

8 lör

8 tis

9 lör

9

9 sön

9 ons

4 mån

v.27

v.32

8 tor

v.36

(KF)

December

v.40

FHR (fm)

5 mån

Alla helgons dag

6

tis

v.49
UO/SMN +
MBN

7 ons

PlanAU

UO/SMN

8

tor

KF

PlanAU

9

fre

10

lör

v.45

UO/SMN

9 fre

PlanAU

10 lör

10 mån UL

tor

11 sön

11 tis

US

11 fre

11 sön

12 tis

12 fre

12 mån

UL

12 ons

KSAU

12 lör

12 mån

UL

13 ons

13

13 tis

US

13 tor

KF

13 sön

13

US

14 tor

14 sön

14 ons

KSAU

14 fre

14 mån

UL

15 fre

15 mån

15 tor

15 lör

15 tis

US + MBN

15

tor

16 lör

16

US + MBN

16 fre

16 sön

16 ons

KSAU

16

fre

17 ons

KSAU

17 lör

17 mån

17 tor

17

lör

18

KF

18 sön

18 tis

18 fre

18 sön

10 sön
11 mån

10 ons
v.28

17 sön
18 mån

tis

v.29

11

lör

tis

tor

v.33

19 tis

19 fre

19 mån

20 ons

20

20 tis

21 tor

21 sön

22 fre

22 mån

23 lör

23

24 sön

lör

v.38
MBN

v.42

10 tor

KF

v.46

tis

14 ons

19 ons

MBN

19 lör

19 mån

20 tor

FHR (fm)

20 sön

20
REV

REV

22 tor

22 lör

22 tis

22

tor

tis

23 fre

23 sön

23 ons

23

fre

24 ons

24 lör

24 mån REV

24 tor

24

lör

25

tor

25 sön

25 tis

25 fre

25 sön

26 tis

26 fre

26 mån

26 lör

26 mån Annandag jul

27 ons

27

27 tis

27 tor

27 sön

27

28 fre

28 mån

29 tor

29 lör

29 tis

30 fre

30 sön

30 ons

v.30

REV

v.34

lör

28 tor

28 sön

29 fre

29 mån

30 lör

30

31 sön

31 ons

28 ons
v.35

tis
KS

REV

KS

v.39

26 ons

v.43

KS

31 mån

v.48

KS

v.44

KSAU = kommunstyrelsens arbetsutskott

UL = Utskottet för lärande

PlanAU = kommunstyrelsens planeringsutskott

US = Utskottet för samhällsutveckling

KF = Kommunfullmäktige

UO/SMN = utskottet för omsorg/sociala myndighetsnämnden

KS = Kommunstyrelsen
REV = Revisionen

v.51

tis

21 mån

v.47

v.50

KSAU

21 fre

25 mån

21 ons

v.37

v.41

21 ons

Julafton
Juldagen

tis

28 ons
29

tor

30

fre

31

lör

Nyårsafton

v.52

2021-10-25

FHR = Folkhälsorådet (datum ska beslutas av regionen)

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-10

§ 181
KS/2021:1235
Fastställande av sammanträdesplan för 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Anta sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt utskotten enligt förslag daterat
2021-10-11.
2. Överlämna sammanträdesplanen till kommunfullmäktige för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022.
Sammanträdesplanen utgår till stor del från hur kommunfullmäktiges sammanträden är
förlagda samt kommunens ekonomiska årshjul. Tidpunkt för kommunfullmäktiges
sammanträden regleras av kommunfullmäktiges arbetsordning. Kommunfullmäktiges
sammanträden är i största möjliga mån förlagda den andra helgfria torsdagen i månaden
och planeringen har skett i dialog med kommunfullmäktiges presidium. Fullmäktiges
sammanträden redovisas i förslaget för åskådlighetens skull, kommunstyrelsen har inte
befogenhet att ändra upplägget för kommunfullmäktiges sammanträden. Även
revisionens möten finns med i planen för att bidra till åskådlighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-12
Förslag till sammanträdesplan daterad 2020-10-11
Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Sektor Samhällsutveckling
Sektor Lärande
Sektor Omsorg
Sektor Ledning- och verksamhetsstöd

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-24

§ 264
KS/2021:1235
Fastställande av sammanträdesplan för 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt utskotten enligt förslag daterat
2021-10-11.
2. Överlämna sammanträdesplanen till kommunfullmäktige för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022.
Sammanträdesplanen utgår till stor del från hur kommunfullmäktiges sammanträden är förlagda
samt kommunens ekonomiska årshjul. Tidpunkt för kommunfullmäktiges sammanträden regleras
av kommunfullmäktiges arbetsordning. Kommunfullmäktiges sammanträden är i största möjliga
mån förlagda den andra helgfria torsdagen i månaden och planeringen har skett i dialog med
kommunfullmäktiges presidium. Fullmäktiges sammanträden redovisas i förslaget för
åskådlighetens skull, kommunstyrelsen har inte befogenhet att ändra upplägget för
kommunfullmäktiges sammanträden. Även revisionens, folkhälsorådets och miljö- och
byggnadsnämndens möten finns med i planen för att bidra till åskådlighet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-11-10 föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Anta sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt utskotten enligt förslag daterat
2021-10-11.
2. Överlämna sammanträdesplanen till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-12
Förslag till sammanträdesplan daterad 2020-10-11
Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Sektor Samhällsutveckling
Sektor Lärande
Sektor Omsorg
Sektor Ledning- och verksamhetsstöd
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Helena Maxon

Bilaga - Intern kontrollplan ÖFN 2022
Begreppsförklaring
Riskområden - Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet.
Risk och väsentlighetsgrad - Sammanlagda risk och väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för
riskområden.

Riskgrad (sannolikhet)

Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:
1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid.
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år.
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom
Väsentlighetsgrad (konsekvens)
fem år.
1
2
3
4
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom
12 månader.
1
1
2
3
4
Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar
rangordnas enligt följande skala:
2
2
4
6
8
1. Försumbar – Exempelvis: Huvudmannen kommer
inte att lida någon rättsförlust pga detta.
2. Lindrig – Exempelvis: Påverkar troligen inte
3
3
6
9
12
huvudmannen ekonomiskt eller att hen lider
rättsförlust.
3. Kännbar – Exempelvis: Kan påverka
4
4
8
12
16
minderårig/huvudman så att hen lider någon typ av
rättsförlust.
4. Allvarlig – Exempelvis: Huvudmannen har ingen
som kan företräda hen, minderårig eller huvudman kan lida ekonomisk eller annan skada. Felaktig
kostnad för kommun/skattebetalare.
Kontrollmoment - Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall
eliminera riskerna. Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer
Kontrollmetod - Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras.
Utfall - resultat av granskning
Eventuella åtgärder - utifrån utfall genomföra åtgärder för att minska risken

Bilaga
2022-11-29

Dnr ÖFN 2022/12

Riskområde

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Ansvarig

Risk &
Väsentlighet

Risk att det finns
handlingar arkiverade
som borde gallrats

Ny dokument-hanteringsplan
med tillhörande
plock/gallringslista.

Stickprov av 20 arkiverade
akter som är äldre än 3 år för
att se om
dokumenthanteringsplanen
följts.

Administrativ chef

4 X 3 =12

Rutiner framtagna för hur
gallring ska göras vid avslut
av ärenden
Risk att
sekretessklassade
uppgifter eller känsliga
personuppgifter
röjs/lämnas ut.

Risk att personuppgifter
inte behandlas i
enlighet med
dataskyddsförordningen
(GDPR)

Risk att handläggning
inte sker i enlighet med
inriktningsambitionen i
verksamhetsplanen

Finns rutin om att känsliga
personuppgifter inte får
sändas via e-post.
Tjänsteskrivelser som
innehåller sekretessuppgifter
trycks på rosa papper till de
förtroendevalda.

Överförmyndarnämnden är
ytterst ansvariga för hur
personuppgifter behandlas
Enligt
dataskyddsförordningen (EU
2016/679) ska en
personuppgiftsansvarig
tillhandahålla den
registrerade viss information
om
personuppgiftsbehandlingar
som sker under dennes
ansvar.
Idag hanterar verksamheten
flertalet personuppgifter och
har ett arbetssätt för att följa
lagstiftningen

Stickprov av 20 sända eAdministrativ chef 3 X 2 = 6
postmeddelande som rör
och
personärenden inom
Nämndsekreterare
överförmyndarverksamheten
för att se om de innehåller
känsliga uppgifter.
Kontroll vid två
sammanträden om alla rosa
handlingar återlämnats.
Stickprovskontroll av 5
(motsvarar drygt 10 % av
blanketterna) blanketter
med personuppgifter.
Framgår det på blanketten
var personen kan finna
information om:






Administrativ chef

2X3=6

Administrativ chef

3 X 2=6

Ändamål med
behandlingen
Rättslig grund för
behandlingen
Vilka personuppgifter
som behandlas
De registrerades
rättigheter
Information om hur man
klagar till
tillsynsmyndigheten

Finns en inriktningsStickprov av totalt 15
ambition/prioriteringsordning ärenden uppdelat på 3 olika
om när handläggning ska
områden.
påbörjas.
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VERKSAMHETSPLAN 2022
ÖVERFÖRMYNDARENHETEN FÖR
LILLA EDET, ORUST, TJÖRN OCH STENUNGSUND

Inledning
I varje kommun måste det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd
vilket är en kommunal tillsynsmyndighet. Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund har sedan
2015 en gemensam överförmyndarnämnd och organisation för överförmyndarverksamhet.
Den gemensamma organisationen, nedan nämnd enheten, utför på delegation till
tjänstepersoner de uppgifter som ankommer på överförmyndarnämnden.
Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för en kostnadseffektiv organisation
som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på
överförmyndarnämndens verksamhet. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig
kompetens och kvalitet (rättssäkerhet).
Bakgrund och syfte
Verksamhetsplanens syfte är att dels fungera som ett planeringsverktyg, dels fungera som ett
underlag för återrapportering mellan förvaltning och överförmyndarnämnden för hur målen
uppnås. Planen följs upp i verksamhetsberättelsen som ställs från förvaltning till
överförmyndarnämnden. Verksamhetsplanen syftar till att visa överförmyndarnämndens
övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på vilka aktiviteter och
åtagandes som bör genomföras under året för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.
Verksamhetsbeskrivning
Den kommunala verksamheten bör präglas av framsynt planering och god hushållning samt
resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas behov.
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Överförmyndarnämnden ska
skydda underåriga och vuxna som helt eller delvis saknar beslutsförmåga från rättsförluster.
Detta görs bland annat genom att rekrytera ställföreträdare och utöva tillsyn.
Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt
kontrollerar att de fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Överförmyndarnämnden
ska särskilt se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används till hans eller hennes
nytta. Tillgångarna i övrigt ska vara placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd
och så att de ger skälig avkastning. Överförmyndarnämnden ska också se till att förmyndare,
gode män och förvaltare fullgör sina skyldigheter och handlar på det sätt som är bäst för den
enskilde. I Överförmyndarnämndens ansvar ingår också att fastställa arvode och ersättning för
utgifter som ställföreträdarna har rätt till.
De lagar som reglerar överförmyndarverksamheten har karaktären av skyddslagstiftning.
Verksamheten sträcker sig över samtliga av juridikens områden men styrs främst av
föräldrabalken, lag om god man för ensamkommande barn och förmynderskapsförordningen
samt olika lagar inom den ekonomiska familjerättens områden. Beslut som fattas av
överförmyndarnämnden kan överklagas till tingsrätten. Länsstyrelsen granskar årligen
verksamheten genom inspektioner. Även Justitieombudsmannen (JO) utövar tillsyn över
överförmyndarverksamheten.
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Myndighetsutövningen ska inte enbart utgöra tillsyn utan också tillhandahålla information
gentemot allmänhet och ställföreträdare. Information till berörda inom socialtjänsten och
sjukvård bidrar också till att främja kvaliteten i verksamheten.
Överförmyndarnämnden ansvarar också för att gode män och förvaltare får den utbildning
som behövs. Utbildningsinsatserna bör omfatta introduktion och påbyggnadsutbildning samt
löpande information om ny lagstiftning. Det behöver dock inte vara överförmyndaren själv
som håller i utbildningen utan det är tillräckligt att överförmyndaren hänvisar till utbildningar
som andra håller.
Stenungsunds kommun är värdkommun och är huvudman för den gemensamma nämnden.
Nämnden har en egen organisation som svarar för beredning och verkställighet av nämndens
ansvarsområde. Organisationen är benämnd överförmyndarenheten och samtliga arbetstagare
inom enheten har sin anställning i Stenungsunds kommun. Genom en större
tjänstemannaorganisation får verksamheten kontinuitet, minskad sårbarhet samt möjlighet till
en god kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet.

Omvärldsperspektiv och förutsättningar
Ställföreträdarna
Det finns ett kontinuerligt behov av att rekrytera ställföreträdare. Att vara god man eller
förvaltare är ett frivilligt lekmannauppdrag, vilket gör att det kan vara svårt att hitta någon
lämplig person som är villig att åta sig uppdrag. Ökade krav finns också i omvärlden på
ställföreträdarna.
Under de senaste åren har antalet personer som har en komplex livssituation som medför att
de behöver hjälp av en ställföreträdare ökat. Det kan exempelvis vara personer som har en
svår ekonomisk situation i kombination med psykisk ohälsa, missbruksproblematik och
kriminalitet.
Det finns tillfällen då enheten har mycket svårt att rekrytera till dessa uppdrag då det ofta
krävs en erfaren ställföreträdare. Överförmyndarnämnden beslutade i januari 2021 att ändra
målet kring hur många uppdrag en ställföreträdare får ha i samarbetskommunerna från 8 till
10.
Covid 19
Även 2021 har varit ett speciellt år på grund av Covid 19 och de restriktioner som funnits till
följd av denna pandemi.
Både huvudmännen, ställföreträdarna och medarbetarna har påverkats av detta och arbetssätt
har behövt ändras. Ändrat arbetssätt i form av arbete på distans har medfört mer
administration i form av skanning och längre handläggningstider pga förberedelse och
efterarbete vid distansarbete.
Vidare har Covid 19 vid flertal tillfällen medfört att huvudmannen inte fått träffa den
tilltänkta god mannen innan hen förordnats. Under en period var det även besöksförbud på
äldreboenden vilket gjorde att ställföreträdarna inte kunde besöka sina huvudmän.
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Intervjuer med och utbildningsinsatser för ställföreträdarna har inte kunnat genomföras som
vanligt och har genomförts via telefon och digitalt.
Restriktioner och påverkan på grund av Covid 19 förväntas finnas kvar till viss del även under
2022.
Enheten arbetar aktivt med arbetssätt och de digitala verktyg man behöver för att
medarbetarna ska kunna arbeta hemifrån på ett rättssäkert sätt med bibehållen sekretess och
kvalité.
Utbildningsinsatser för ställföreträdare som inte kunnat ske som normalt har medfört att det
finns färre ställföreträdare som kan ta uppdrag och det krävs nu ökade insatser för rekrytering
och utbildning.
Ställföreträdarutredningen
En statlig utredning, SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn, i dagligt tal kallad
ställföreträdarutredningen presenterades under våren.
En utgångspunkt för utredningen har varit att skapa en ordning som på ett bättre sätt än idag
säkerställer att de personer som är i behov av god man eller förvaltare ska kunna lita på att de
får den hjälp och stöd som de behöver.
I utredningen föreslås flera delar som påverkar överförmyndarenheten träda ikraft 1 januari
2023.
Utredningen föreslår bland annat följande förändringar som medför ökade arbetsuppgifter
inom överförmyndarverksamheten;


Överförmyndaren ska ta över uppgifter från tingsrätten. Övervägande del av
god manskap (otvistliga) ska beslutas inom överförmyndarverksamheten istället för att
det sker i tingsrätten.
 Att granskningen ska bli mera omfattande och utföras på kortare tid
 Ökad kommunicering med de som har god man/förvaltare
 Ett ökat ansvar för utbildning av ställföreträdare
Enligt Sveriges Kommuner och Regioner innebär detta, om utredningens förslag går igenom,
att kommunerna över hela landet behöver öka sin bemanning med 30-40% inför 2023.
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Verksamhetsmål
MÅL: Årsräkningar ska vara färdiggranskade under samma år de inlämnas
INDIKATOR: Kompletta årsräkningar, och som är inkomna i tid, är färdiggranskade 30
september. Övriga 31 december.
Aktiviteter och åtaganden
Genom tydliga rutiner och ett effektivt arbetssätt ha en hög granskningstakt av årsräkningar
och handläggning av ärenden samtidigt som rättsäkerheten bibehålls och en bra servicenivå
upprätthålls
Ställföreträdare som begär arvode prioriteras. Prioriteras görs även de som haft anmärkning
föregående redovisning.

MÅL: Att ställföreträdare är rättrådiga och har max 10 ärenden samtidigt i
samarbetskommunerna.
INDIKATOR: Enheten verkar för att en ställföreträdare inte har fler än tio pågående
uppdrag samtidigt i samarbetskommunerna.
INDIKATOR: Säkerställa att förordnade ställföreträdare är lämpliga
Aktiviteter och åtaganden
Annonsera om behov av nya ställföreträdare ska göras på samarbetskommunernas intranät,
hemsidor och i sociala medier samt i lokalpressen.
Anmärkningskontroll och kontroll av belastningsregistret skall göras på alla ställföreträdare
årligen.
MÅL: Det finns förutsättningar för att viss handläggning kan ske digitalt på distans med
bibehållen rättssäkerhet.
INDIKATOR: Säker myndighetspost för digital handläggning.
Aktiviteter och åtaganden
Viktiga dokument scannas in till verksamhetssystemet för att underlätta platsoberoende
handläggning.
Redovisningsblanketter kopieras och verifikat får tas med till bostaden för att gransknings ska
kunna ske i medarbetares bostad.
Enheten arbetar aktivt tillsammans digitaliseringsenheten inom kommunen samt med
leverantören av verksamhetssystemet för att möjliggöra fler digitala lösningar.
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Strategier och satsningar
Kommunernas medborgare ska uppleva att överförmyndarenhetens arbete präglas av saklighet
och opartiskhet samt att rättssäkerheten upprätthålls. Kommunernas medborgare ska
uppleva ett gott bemötande gentemot huvudmän, ställföreträdare och andra berörda parter.
Överförmyndarenhetens kompetens ska upprätthållas samt utvecklas i förhållande till
lagstiftning och nämndens styrning.
Överförmyndarenhetens strategi för att på bästa sätt uppfylla de lagstadgade kraven och att
uppnå överförmyndarnämndens mål är bland annat genom det som framgår av ovanstående
åtaganden.
Överförmyndarenheten bedriver ett långsiktigt arbete med att systematiskt planera, följa upp
och förbättra verksamheten.
För att ständigt förbättra och utveckla verksamheten har enheten veckomöten Vid dessa
möten lyfts bland annat information från SKR, aktuella domar och JO utlåtanden. Här tas
även aktuella ärenden upp för att säkerställa att man har ett enhetligt och rättsäkert arbetssätt.
Medarbetarna deltar även i nätverk med andra överförmyndarhandläggare inom GR.
Enheten arbetar utifrån nedanstående inriktning för att bibehålla och öka
rättsäkerheten och ha en god service gentemot ställföreträdare, huvudmän och
allmänhet
Service och tillgänglighet
Telefontid: Mån-Tor kl.10-11.
E-post : Besvara dagligen, senast inom 2 dagar.
Besök: Målet är att kunna erbjuda digitalt möte alternativt fysiskt besök inom 2 veckor.
Förvaltarfrihetsbevis: Med vändande post (inom 2 dagar). Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg
som visar att man inte har någon förvaltare.
Handläggning och tillsyn
Förteckning: Påbörjas inom 2 veckor. Komplett förteckning bör vara granskad inom 2 veckor.
Årsräkning: Kompletta och inkomna i tid bör vara färdiggranskade 30/9. Övriga bör vara
färdiggranskade 31/12.
Sluträkning: Sluträkningar där uppdraget upphört bör påbörjas inom 1 månad, sluträkningar
vid byte bör påbörjas inom 2 månader.
Påminnelse årsräkning: 1 påminnelse sänds ut i mitten av mars. Eventuellt vitesföreläggande
ska lyftas vid nämndsammanträde före midsommar.
Granskning av redogörelse för ensamkommande barn (EKB): Målet är att de är granskade så
att arvodet betalas ut månaden efter redogörelsen inkom. (2 gånger/år)
Byte av ställföreträdare: Målet är att påbörja rekrytering inom 1 månad.
Klagomålshantering: Utredning påbörjas inom 1 vecka.
Ansökan om uttagsbegäran: Påbörjas inom 1 vecka. Otvistliga klara inom 2 veckor.
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Samtycke till arvskifte/bodelning: Påbörjas inom 1 månad. Vid förslag om avslag ska de
lyftas vid nästa nämndsammanträde. Målet är att det är klart från överförmyndareneheten
inom 4 månader (undantag kan förekomma).
Fastighetsförsäljning: Påbörjas inom 2 veckor. Lyfts vid nästkommande sammanträde.
Anmälan: Påbörjas inom 2 veckor. Beslut inom 3 månader (avskriva eller ansöka).
Föreläggande från Tingsrätt pga ansökan: Påbörjas inom 2 veckor, yttrande till Tingsrätt inom
3 månader.
Ansökan om God man EKB: Påbörja rekrytering inom 3 dagar.

Information och utbildning
Det ska vara lätt att göra rätt och enheten ska kontinuerligt arbeta med att förbättra
informationsmaterial och blanketter på hemsidan samt att göra informationen mer
lättillgänglig. Utbildningsinsatser ska erbjudas till både nya och erfarna ställföreträdare.
För att säkerställa att rättssäkerheten internt bibehålls och ökar erbjuds kontinuerlig utbildning
för de anställda.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Sammanträdesdatum 2021-12-08
Tid: 15:00-16:00
Plats: Rodret
Beslutande
Claes Olsson (S), ordförande
Annika Andersson (L), vice ordförande
Monica Norin Gillenius (L), ersätter Lars-Erik Anderström (M)
Anders Wingård (FO)
Ersättare
Göran Hermansson (S)
Övriga närvarande
Helena Maxon, administrativ chef, §§ 56-59
Annelie Wallin, handläggare, § 55
Sekreterare Camilla Holmgren
Justeringsdag: 2021-12-08
Justerare: Annika Andersson (L)

Camilla Holmgren
sekreterare
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ordförande
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Tillkännagivande om justerat protokoll
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens
digitala anslagstavla.
Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund
Justeringsdatum: 2021-12-08
Paragrafer: 54-59
Datum då anslaget sätts upp: 2021-12-08
Datum då anslaget tas ner: 2021-12-30
Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarenheten

Camilla Holmgren
Sekreterare
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-12-08

§ 54

Fastställande av föredragningslistan
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med justering av följande
ärende.
Tillkommande ärende
§ 56 Begäran från överförmyndarverksamheten att överföra del av överskott från 2021 till
2022
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§ 55

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Ärendenr 9359/Dnr 50

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning (Akt nr 9359)
Sekretess
_______________________
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§ 56

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Dnr 2021/14

Begäran från överförmyndarverksamheten att överföra del av överskott
från 2021 till 2022
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden föreslår samarbetskommunerna att samtycka till att överföra
50 tkr/kommun, totalt 200 tkr av överskottet för 2021 till 2022.
Sammanfattning av ärendet
På grund av pandemin har rekrytering och utbildning av ställföreträdare inte kunnat
genomföras som normalt och det råder brist på ställföreträdare. Överförmyndarenheten
behöver nu göra en extra satsning för rekrytering och utbildning av ställföreträdare. För att
detta ska vara genomförbart behövs förstärkning. Budgeten för 2022 är oförändrad jämfört
med 2021 och det finns inte utrymme inom ram.
Överförmyndarenheten föreslår att del av överskottet, 50 tkr / kommun (totalt 200 tkr)
överförs till 2022 i stället för att återbetalas. Denna överföring syftar till att möjliggöra
visstidsanställning av en handläggare/granskare under 4 månader som förstärkning.
Överskottet härrör från vakant tjänst del av året samt att utbildningar för både ställföreträdare
och medarbetare inte genomförts som normalt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03

Beslutet skickas till:
Lilla Edets Kommun
Orust Kommun
Tjörns Kommun
Stenungsunds kommun
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§ 57

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Dnr ÖFN 2021/13

Verksamhetsplan 2022 Överförmyndarenheten
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2022.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanens syfte är att dels fungera som ett planeringsverktyg dels fungera som ett
underlag för återrapportering mellan överförmyndarnämnden och förvaltning för hur målen
uppnås.
Planen följs i verksamhetsberättelsen som ställs från förvaltning till överförmyndarnämnden.
Verksamhetsplanen syftar till att visa överförmyndarnämndens övergripande direktiv kring
styrning av förvaltningen med fokus på vilka aktiviteter och åtagandes som bör genomföras
under året för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30
Bilaga daterad 2021-11-29
Beslutet skickas till:
Lilla Edets Kommun
Orust Kommun
Tjörns Kommun
Stenungsunds Kommun

6

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§ 58

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Dnr ÖFN 2021/12

Intern kontrollplan 2022 - Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att anta ”Intern kontrollplan 2022 Överförmyndarnämnden”
Överförmyndarnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för internkontroll ansvarar överförmyndarnämnden för den interna
kontrollen av myndighetsutövning inom sitt ansvarsområde.
En riskanalys är gjord och följande fyra riskområde har identifierats med relativt hög risknivå
1 Risk att det finns handlingar arkiverade som borde gallrats
2 Risk att sekretessklassade uppgifter eller känsliga personuppgifter röjs/lämnas ut.
3 Risk att personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)
4 Risk att handläggning inte sker i enlighet med inriktningsambitionen i verksamhetsplanen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30
Bilaga daterad 2021-11-29
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen Stenungsunds kommun
Lilla Edets kommun
Orust kommun
Tjörns kommun
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-12-08

§ 59

Information från verksamheten
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
•

Information om verksamheten
Under hösten har enheten under två veckor, v 42 och v 46, prioriterat granskningen
alla dagar och endast utfört övrig handläggning som inte kunnat nedprioriterats. Denna
prioritering har gjorts för att så långt som möjligt bli färdiga med granskningen av
redovisningarna för 2020 före årsskiftet.

•

Uppföljning verksamhetsmål
-535 årsräkningar och 468 är granskade, dvs 87 %. Av återstående är det endast 3 där
inte granskningen har påbörjats.
- En ställföreträdare har 11 uppdrag (varav 4 som innefattar redovisningsskyldighet)
fyra ställföreträdare har 10 uppdrag och två har 9 uppdrag.

•
-

Aktuella domar
Inga domar att redovisa
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