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Datum

2022-09-21

Kommunstyrelsen

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra
Det öppna sammanträdet börjar klockan 08:45

Plats och tid Årholmen, kommunhuset, 2022-09-28, klockan 08:15
Ledamöter

Ersättare

Catharina Bråkenhielm (S), ordförande
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Alexander Hutter (S)
Ulla Buhr (S)
Anders Arnell (M)
Håkan Bengtsson (M)
Michael Relfsson (FO)
Veronica Almroth (L)
Lars Larsson (C)
Maria Sörqvist (C)
Martin Reteike (MP)
Rolf Sörvik (V)
Martin Oscarsson (SD)
Kaj Kvorning (Oberoende)

Göran Karlsson (S)
Eva Skoglund (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Hilden Talje (M)
Anne Kolni (M)
Robert Larsson (M)
Anders Wingård (FO)
Susanne Gustafsson (L)
Daniel Petersson (C)
Kent Kihl (KD)
Ulla Kedbäck (MP)
Ulf Sjölinder (KD)
Maritha Dyfverman (Oberoende)
Ronny Warnesjö (Oberoende)

Övriga
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare
Henrik Lindh, kommundirektör
Utses att justera
Justeringens plats och tid

Digital justering, måndag 3 oktober klockan 15:00

1.

Ärende
Förvaltningens information

Diarienummer
KS/2022:98

2.

Biståndsbedömt trygghetsboende

KS/2022:1423

3.

Delårsrapport augusti 2022 för Orust
kommun

KS/2022:86

Föredragande
Henrik Lindh,
Lena Gardtman,
Katarina Levenby,
Carina Johansson
08:20-08:45
Lena Gardtman
08:45-09:05
Susanne Ekblad
09:05-09:25
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ärende
Delårsrapport augusti 2022 för
kommunstyrelsens sektorer samt
politisk verksamhet

Diarienummer
KS/2022:86

Godkännande av finansrapport
augusti 2022
Yttrande över förslag till föreskrifter
och allmänna råd om posthantering
Uppdatering av grafisk profil för
Orust kommun
Orust kommuns yttrande om budget
för delregionala utvecklingsmedel
2023
Medfinansiering av Leader Bohuslän
2023- 2027
Besvarande av motion om
framtagande av handlingsplan för
barnens bästa i Orust kommun
Beslut om utbetalning av partistöd för
2023
Besvarande av motion om
arbetsplatsdemokrati demokratiprojekt i Orust kommun
Motion gällande jubileum av fartyget
Westkust
Förlängning av inriktningsdokument
för ungdomsmottagningarna
Förlängning handlingsplan psykisk
hälsa
Betänkande av utredningen om
utbildning till sjuksköterska och
barnmorska
Remissvar av författningsförslag
Vistelseförbud för barn Ds 2022:12
Remissvar över Ett utvidgat
utreseförbud för barn Ds 2022:9
Samordningsförbundet Väst
Redovisning av statistikrapport om
gynnande beslut som ej verkställts
enligt SoL och LSS - Kvartal 2 2022
Beslut om tilldelning av
markanvisning för del av Röra-Hogen
2:1
Prövning av begäran om planbesked
för Huseby 1:50, i anslutning till
Glimsås 1:268

KS/2022:809
KS/2022:1409
KS/2022:1427
KS/2022:1137
KS/2020:1180
KS/2022:526
KS/2022:512
KS/2022:992
KS/2022:416
KS/2021:465
KS/2022:1148
KS/2022:1180
KS/2022:1114
KS/2022:942
KS/2021:1580
KS/2022:907
KS/2018:1276
KS/2022:266

Föredragande
Henrik Lindh,
Lena Gardtman,
Katarina Levenby,
Carina Johansson
09:25-10:05
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

28.

Ärende
Upphävande av tidigare beslut om
stuga på Huseby 1:50
E-förslag om gång- och cykelväg
mellan Slussen och Grinden
Antagande av kulturmiljöstrategi 2040
Godkännande av samverkansavtal om
naturbruksutbildning 2023-2026
Information: Rapportering av anmälan
till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2022)
Anmälan av inkomna skrivelser

29.
30.

Anmälan av delegeringsbeslut
Ordförandens information

23.
24.
25.
26.
27.

Diarienummer
KS/2022:1234
KS/2021:1499
KS/2022:1206
KS/2022:108
KS/2022:8
KS/2022:1406,
KS/2022:596,
KS/2022:601
KS/2022:109
KS/2022:29

Föredragande

Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

ORUST KOMMUN

Catharina Bråkenhielm (S)
Ordförande

Emelie Werling Söderroos
Sekreterare
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen
Omröstningsprotokoll
Parti

Ledamot

Ordinarie
Catharina Bråkenhielm
Britt-Marie Andrén
Karlsson
S
Alexander Hutter
S
Ulla Buhr
M
Anders Arnell
M
Håkan Bengtsson
FO
Michael Relfsson
L
Veronica Almroth
C
Lars Larsson
C
Maria Sörqvist
MP
Martin Reteike
V
Rolf Sörvik
SD
Martin Oscarsson
Ober. Kaj Kvorning
Ersättare
S
Göran Karlsson
S
Eva Skoglund
S
Elsie-Marie Östling
M
Hilden Talje
M
Anne Kolni
M
Robert Larsson
FO
Anders Wingård
L
Susanne Gustafsson
C
Daniel Peterson
KD Kent Kihl
MP
Ulla Kedbäck
KD Ulf Sjölinder
Ober. Maritha Dyfverman
Ober. Ronny Warnesjö
Summa

Tjänstgörande

Ks §

Ks §

Ks §

Ja

Nej avst

Ja

Nej avst Ja

Nej avst

Ja

Nej avst

Ja

Nej avst Ja

Nej avst

S
S

Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Förvaltningens information, KS/2022:98
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Biståndsbedömt trygghetsboende, KS/2022:1423
Utskottet för omsorg beslutar att
Förslå Kommunstyrelsen besluta att:
1. Pensionärslägenheter på Strandvägen 4 omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende
från och med 2023-01-01
2. Nuvarande kö till pensionärslägenheter upplöses 2022-12-31
3. Lägenheter hyressätts som omsorgsverksamhet enligt alternativ 1 (se bifogad utredning),
för hyresgäster med inflyttningsdatum från och med 2023-01-01
Sammanfattning av ärendet
Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform med anpassade lägenheter för äldre
människor som främst behöver hemtjänst och som inte längre upplever det tryggt att bo kvar
hemma i ordinärt boende. Vi vill motverka ofrivillig ensamhet genom att förebygga samt bryta
ensamhet och isolering bland äldre. Där ser vi att ett biståndsbedömt trygghetsboende kan vara
ett alternativ och föreslår därför att ställa om pensionärslägenheterna till biståndsbedömt
trygghetsboende.
De biståndsbedömda trygghetsboendet förstärks som träffpunkt där de boende kan ta del av
gemensam lunchservering och aktiviteter som syftar till att stärka hälsa och social gemenskap.
Behov av service- och omsorgsinsatser för de boende utformas utifrån individuella behov och
tillgodoses i form av hemtjänst.
Det finns idag en bostadskö på ca 90 personer till pensionärslägenheterna. Förslaget innebär att
tidigare kö behöver lösas upp då individens behov styr fördelning av lägenheter och en kö i
nuvarande form är inte möjlig. En övergång till biståndsbedömt trygghetsboende kommer ske
successivt och för befintliga hyresgäster kommer ingen förändring ske utöver ordinarie årlig
hyreshöjning. Nya hyresgäster kommer erbjudas plats efter biståndsbedömning och även ta del
av den service som hör till trygghetsboende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Utredning
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Delårsrapport augusti 2022 för Orust kommun, KS/2022:86
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna delårsrapport augusti 2022 för Orust kommun.
Sammanfattning av ärendet
Delårsresultatet till och med augusti var för kommunen som helhet positivt och uppgick till 98,1
miljoner kronor. Det var 32,9 miljoner kronor högre än föregående år och 64,5 miljoner kronor
bättre än budgeterat resultat till och med augusti. Budgetavvikelsen för perioden beror främst på
ökade skatteintäkter samt högre generella och riktade statsbidrag.
Helårsprognosen bedöms till ett överskott om 78,5 miljoner kronor. Det är 50 miljoner kronor
högre än budgeterat resultat för året och ca 15 miljoner kronor bättre än prognosen i april.
Budgetavvikelsen för helåret förklaras i huvudsak av att skatteintäkter och generella statsbidrag
ser ut att bli 41,8 miljoner kronor högre än budgeten. Skatteintäkterna ökar med 25 miljoner
kronor, vilket framförallt beror på den positiva effekten på utvecklingen av sysselsättningen i
Sverige under 2021 och 2022. Budgeten för 2022 gjordes klar i maj 2021 och den positiva
effekten kom framförallt därefter.
Sektorerna redovisar sammantaget en positiv prognos på 2 miljoner kronor. Politisk verksamhet
redovisar en positiv helårsprognos på 0,4 miljoner kronor. Sektor ledning och verksamhetsstöd
redovisar en negativ helårsprognos på 0,7 miljoner kronor. Sektor lärande redovisar en negativ
helårsprognos på 1,5 miljoner kronor. Sektor omsorg redovisar en ingen budgetavvikelse, det vill
säga en helårsprognos som överensstämmer med budget. Sektor samhällsutveckling redovisar en
positiv helårsprognos på 3,8 miljoner kronor.
Nettoinvesteringarna uppgick till 51,6 miljoner kronor för perioden till sista augusti.
Helårsprognosen beräknas till 119,3 miljoner kronor av budgeterade 171,3 miljoner kronor.
Budgetavvikelser för helåret beror i huvudsak på att projekt flyttas fram till år 2023 av olika
anledningar.
Balanskravsresultatet uppfylls och bedömningen är att kommunen uppnår sin egen definition av
god ekonomisk hushållning avseende verksamhetsmål och finansiella mål.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Delårsrapport augusti 2022 för Orust kommun daterad 2022-09-20
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Delårsrapport augusti 2022 för kommunstyrelsens sektorer samt politisk verksamhet,
KS/2022:86
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna delårsrapporterna för augusti 2022 för kommunstyrelsens sektorer samt politisk
verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen får som i egenskap av nämnd för sektorerna ledning och verksamhetsstöd,
lärande, omsorg och samhällsutveckling ta ställning till respektive sektors delårsrapport efter
beredning i utskotten genom muntlig information.
Politisk verksamhet redovisar en positiv helårsprognos på 0,4 miljoner kronor. Orsaken till
överskottet beror till största delen på lägre arvode än budgeterat.
Sektor ledning och verksamhetsstöd redovisar en negativ helårsprognos på 0,7 miljoner kronor
till följd av kostnader för ombyggnationen av kontaktcenter.
Sektor lärande redovisar en negativ helårsprognos på 1,5 miljoner kronor, vilket i huvudsak
förklaras av kostnader för att flytta Ellös förskola till gamla låg- och mellanstadiebyggnaden på
Ellös skola under byggnationen av en ny förskola.
Sektor omsorg redovisar ingen budgetavvikelse i helårsprognosen. Sektor omsorg har under året
erhållit flertalet olika bidrag, både generella statsbidrag såväl som riktade statsbidrag. Ett av de
större bidragen är ”Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer” där sektorn erhållit 8,9
miljoner kronor. Statsbidragen har bland annat möjliggjort satsningar för att förbättra
arbetsmiljön men också kompenserat för kostnadsökningar.
Sektor samhällsutveckling redovisar en positiv helårsprognos på 3,8 miljoner kronor. Det beror
bland annat på att sektorn haft vakanser under året, inkomna driftbidrag, överskott på
parkenheten samt en vunnen tvist som resulterade i en intäkt för tidigare nedlagda kostnader.
Helårsprognosen för vatten- och avloppsverksamheten är ett överskott på 5,9 miljoner kronor,
vilket till största delen beror på låga kostnader för den löpande driften samt tillfälliga intäkter
efter en genomlysning av fakturerade avgifter. Den utgående resultatfonden beräknas uppgå till
16,7 miljoner kronor.
Renhållningsverksamheten bedöms vara i balans med budget vid årets slut. Den utgående
resultatfonden beräknas uppgå till 1,6 miljoner kronor.
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 § 255 i samband med beslut om uppdragsdokument och
detaljbudget för 2022 att uppdra till förvaltningen att under 2022 återkomma hur förslaget kring
fast omsorgskontakt påverkar sektorn och hur eventuell budgetjustering kan lösas 2022.
Införandet av fast omsorgskontakt innebär kostnadsökningar inom hemtjänsten bland annat
genom försvårande av en optimal planering av körsträckor och besök hos brukare. Då sektorn
totalt sett, per augusti månad, prognostiserar ett årsresultat i nivå med budget bedöms i nuläget
att ingen budgetjustering behövs för 2022. Men i samband med detaljbudgetarbetet för år 2023
kommer sektorn att ta ställning kring ett äskande av de medel som tillfallit kommunen i samband
med införandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Delårsrapport augusti 2022 politisk verksamhet daterad 2022-09-12
Delårsrapport augusti 2022 sektor ledning och verksamhetsstöd 2022-09-12
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-14
Delårsrapport augusti 2022 sektor lärande daterad 2022-09-12
Sammanträdesprotokoll utskottet för lärande 2022-09-12
Delårsrapport augusti 2022 sektor samhällsutveckling daterad 2022-09-12
Delårsrapport augusti 2022 affärsdrivande verksamhet daterad 2022-09-12
Sammanträdesprotokoll utskottet för samhällsutveckling 2022-09-13
Delårsrapport augusti 2022 sektor omsorg daterad 2022-09-12
Sammanträdesprotokoll utskottet för omsorg 2022-09-14
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Godkännande av finansrapport augusti 2022, KS/2022:809
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
anta yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2022-09-19
Sammanfattning av ärendet
Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar med att ta fram ett nytt regelverk för utdelning av post inom
den samhällsomfattande posttjänsten. Det är dels fråga om föreskrifter och allmänna råd om
utdelning av post, dels tillståndsvillkor för den som tillhandahåller den samhällsomfattande
posttjänsten. Arbetet är viktigt för att möjliggöra postutdelning som är anpassad efter
användarnas behov. Föreskrifterna, de allmänna råden och tillståndsvillkoren föreslås träda i kraft
den 1 april 2023. Orust kommun är en av de organisationer som blivit inbjudna att yttra sig över
utredningen daterad 2022-09-01.
Genom postdirektiv 6 fastställs ett gemensamt europeiskt regelverk för postsektorn. Direktivets
syfte är en väl fungerande postsektor i medlemsländerna med harmoniserande bestämmelser
rörande bland annat samhällsomfattande posttjänster. Mot bakgrund av utmaningarna som den
samhällsomfattande posttjänsten står inför till följd av förändringarna på postmarknaden,
behöver den som tillhandahåller tjänsterna ha förutsättningar att anpassa utdelningsverksamheten
så att den förblir ekonomiskt hållbar även på sikt. Servicenivån avseende utdelning inom den
samhällsomfattande posttjänsten behöver även i framtiden svara mot samhällets behov.
Yttrande över förslag till regelverk
Postverksamheten är i stor omvandling då antalet brevförsändelser minskar samtidigt som digitala
kommunikationssätt ökar. E-handeln har vuxit under senare år vilket inneburet större och tyngre
paket som helst ska levereras så nära hemmet som möjligt. Utifrån dessa förutsättningar är det
bra att det fastställs en föreskrift som ger postmottagarna ett skydd eftersom post och paket är
viktiga samhällsfunktioner särskilt då en omstrukturering av verksamheten pågår.
Även om det är en viktig föreskrift så är inte konsekvenserna inom flera av de områden som tas
upp tillräckligt utredda
Omvandlingen av hur vi använder posttjänster är alltmer beroende av hur den digitala
infrastrukturen ser ut. För att det ska vara en jämlik tillgång till posttjänster, eller samhällstjänster
i stort, behövs en bra tillgång till mobilnät och bredband. Det saknas en beskrivning av hur
grupper som inte använder digitala tjänster eller har svårt att ta sig till en postandordning inte ska
få sämre samhällstjänster om postgången förändras. Dessa synpunkter bör belysas bättre.
Föreskrifterna beskriver hur postanordningar kan komma att behöva flyttas. Det kan handla om
avstånd upp till 200 meter från postmottagarens adress. Detta kan ge sämre tillgänglighet för
boende i både tätort och på landsbygd, exempelvis postmottagare som idag har ett medelavstånd
på 20 meter till en postanordning.
En djupare analys behöver göras av hur ägare av postanordningar berörs. Behöver nya
postanläggningar inskaffas, hur blir det med markarbete, vem äger marken, behövs förrättningar,
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen
hur fördelas ansvaret, och vad kostar förändringen? Just markfrågan är intressant då PTS skriver
att förutsättningen är att kommunen upplåter mark för placering av postordningar. I Orust
kommun är det i stor utsträckning vägföreningar som är huvudägare av marken. Att det finns
kommunal mark är inte en självklarhet och då är ansvarsfrågan åter en viktig fråga.
Vid en postandordning som tar emot många paket kan problem uppstå med emballage som inte
får plats i soptunnor. Därför är det bra om en ansvarsfördelning för underhåll omkring
postanordningar utreds.
Det framgår inte av konsekvensutredningen hur företag kan komma att påverkas.
Landsbygdsutredningen från 2017 angav att näringslivets potential ska utvecklas, och då behövs
väl fungerande samhällstjänster som exempelvis en väl fungerande postbefordran.
Dessutom är remisstiden oerhört kort då det behövs en politisk process med beredning och
beslut som måste följas. Det återstår en del frågor att besvara men med en djupare utredning
löser de sig nog som ett brev på posten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Beslutet skickas till
Post och telestyrelsen
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om posthantering, KS/2022:1409
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
anta yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2022-09-19
Sammanfattning av ärendet
Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar med att ta fram ett nytt regelverk för utdelning av post inom
den samhällsomfattande posttjänsten. Det är dels fråga om föreskrifter och allmänna råd om
utdelning av post, dels tillståndsvillkor för den som tillhandahåller den samhällsomfattande
posttjänsten. Arbetet är viktigt för att möjliggöra postutdelning som är anpassad efter
användarnas behov. Föreskrifterna, de allmänna råden och tillståndsvillkoren föreslås träda i kraft
den 1 april 2023. Orust kommun är en av de organisationer som blivit inbjudna att yttra sig över
utredningen daterad 2022-09-01.
Genom postdirektiv 6 fastställs ett gemensamt europeiskt regelverk för postsektorn. Direktivets
syfte är en väl fungerande postsektor i medlemsländerna med harmoniserande bestämmelser
rörande bland annat samhällsomfattande posttjänster. Mot bakgrund av utmaningarna som den
samhällsomfattande posttjänsten står inför till följd av förändringarna på postmarknaden,
behöver den som tillhandahåller tjänsterna ha förutsättningar att anpassa utdelningsverksamheten
så att den förblir ekonomiskt hållbar även på sikt. Servicenivån avseende utdelning inom den
samhällsomfattande posttjänsten behöver även i framtiden svara mot samhällets behov.
Yttrande över förslag till regelverk
Postverksamheten är i stor omvandling då antalet brevförsändelser minskar samtidigt som digitala
kommunikationssätt ökar. E-handeln har vuxit under senare år vilket inneburet större och tyngre
paket som helst ska levereras så nära hemmet som möjligt. Utifrån dessa förutsättningar är det
bra att det fastställs en föreskrift som ger postmottagarna ett skydd eftersom post och paket är
viktiga samhällsfunktioner särskilt då en omstrukturering av verksamheten pågår.
Även om det är en viktig föreskrift så är inte konsekvenserna inom flera av de områden som tas
upp tillräckligt utredda
Omvandlingen av hur vi använder posttjänster är alltmer beroende av hur den digitala
infrastrukturen ser ut. För att det ska vara en jämlik tillgång till posttjänster, eller samhällstjänster
i stort, behövs en bra tillgång till mobilnät och bredband. Det saknas en beskrivning av hur
grupper som inte använder digitala tjänster eller har svårt att ta sig till en postandordning inte ska
få sämre samhällstjänster om postgången förändras. Dessa synpunkter bör belysas bättre.
Föreskrifterna beskriver hur postanordningar kan komma att behöva flyttas. Det kan handla om
avstånd upp till 200 meter från postmottagarens adress. Detta kan ge sämre tillgänglighet för
boende i både tätort och på landsbygd, exempelvis postmottagare som idag har ett medelavstånd
på 20 meter till en postanordning.
En djupare analys behöver göras av hur ägare av postanordningar berörs. Behöver nya
postanläggningar inskaffas, hur blir det med markarbete, vem äger marken, behövs förrättningar,

13(44)

Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen
hur fördelas ansvaret, och vad kostar förändringen? Just markfrågan är intressant då PTS skriver
att förutsättningen är att kommunen upplåter mark för placering av postordningar. I Orust
kommun är det i stor utsträckning vägföreningar som är huvudägare av marken. Att det finns
kommunal mark är inte en självklarhet och då är ansvarsfrågan åter en viktig fråga.
Vid en postandordning som tar emot många paket kan problem uppstå med emballage som inte
får plats i soptunnor. Därför är det bra om en ansvarsfördelning för underhåll omkring
postanordningar utreds.
Det framgår inte av konsekvensutredningen hur företag kan komma att påverkas.
Landsbygdsutredningen från 2017 angav att näringslivets potential ska utvecklas, och då behövs
väl fungerande samhällstjänster som exempelvis en väl fungerande postbefordran.
Dessutom är remisstiden oerhört kort då det behövs en politisk process med beredning och
beslut som måste följas. Det återstår en del frågor att besvara men med en djupare utredning
löser de sig nog som ett brev på posten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Beslutet skickas till
Post och telestyrelsen
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Uppdatering av grafisk profil för Orust kommun, KS/2022:1427
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till Kommunfullmäktige besluta att:
Anta förslag på uppdatering av den grafiska profilen för Orust kommun
Sammanfattning av ärendet
I samband med arbetet med ny webbplats för Orust kommun, har det framkommit ett behov av
att se över och uppdatera den nuvarande grafiska profilen.
Den nuvarande grafiska profil är inte anpassad för tillgänglighet, vilket innebär en anpassning av
formspråk för logotyp, typsnitt och färgnyanser.
Förslaget innebär att formspråk logotyp förändras i syfte att nå ökad användbarhet i olika
sammanhang genom en mer kompakt form.
Typsnittet är i princip det samma, men en lite mjukare variant.
Några nya färgnyanser har tagits fram som kan användas i olika sammanhang för en mer modern
kommunikation. Färgerna är komplementfärger till den blå och gula primärfärgen som finns i
vårt heraldiska vapen. Den gröna färgen är ny och har sin grund i ”den gröna ön”, då Orust även
kännetecknas av skog, åkrar och ängar.
Förslaget innebär inte någon förändring av det heraldiska vapnet.
Den nya grafiska profilen kommer att lanseras samtidigt som den nya webbplatsen.
Nuvarande grafiska profilen fasas succesivt ut i samband med förnyad upphandling av produkter
som kräver tryck.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-03
Presentation av uppdaterad grafisk profil
Beslutet skickas till
Samtliga sektorer
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Orust kommuns yttrande om budget för delregionala utvecklingsmedel 2023,
KS/2022:1137
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att:
Tillstyrka förslaget till budget för delregionala utvecklingsmedel 2023.
Sammanfattning av ärendet
Under våren har kommunalförbundet Fyrbodal arbetat fram ett förslag till budget för de
delregionala utvecklingsmedlen för 2023. Kommunalförbundets direktion har beslutat att skicka
förslaget på remiss till medlemskommunerna.
Budgeten är på 21 miljoner kronor varav 14,5 miljoner är intecknade av långsiktiga åtaganden.
Förslaget följer de handlingsplaner och beslut som tagits av olika instanser. Det är exempelvis
förbundets näringslivsstrategi, den regionala kulturplanen, den delregionala utvecklingsstrategin
och klimat 2030.
Förslaget till budget 2023 har tagits fram av beredningsgruppen på kommunalförbundet och
beretts inom berörda professionsnätverk; näringslivsutvecklare, kulturansvariga, utbildningschefer
och kommundirektörer. Dessutom har aktörer på regional nivå deltagit med synpunkter och
kunskap.
Kommunen har haft med företrädare i samtliga professionsnätverken och budgetförslaget har
även diskuterats på kommundirektörens ledningsgrupp.
Bedömning
Budgetförslaget följer de långsiktiga prioriteringarna som återfinns i den regionala
utvecklingsstrategin. Områden som är viktiga både nu och i framtiden.
När det gäller målen som handlar om näringslivsutveckling så är det viktigt att konceptet, en väg
in, fortsätter. Detta för att kommunerna och företagen ska hitta rätt i affärsstödsystemet. En väg
in skapar en sammanhållande kraft inom stödsystemet och ger företag bättre möjligheter i tider
av hård konkurrens, behov av utveckling och inte minst behov av omställning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Kommunutvecklare
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Medfinansiering av Leader Bohuslän 2023- 2027, KS/2020:1180
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. uppdra till kommundirektören att underteckna medfinansieringsintyget
2. utse utvecklingschef och kommunutvecklare till kontaktpersoner för Orust kommun
gentemot Leader Bohuslän
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
medverka i Leader Bohuslän för programperioden 2023-2027 genom en årlig medfinansiering
med 323 752 konor, finansiering sker inom budgeterad ram för politisk verksamhet
Sammanfattning av ärendet
Landsbygdsprogrammet Leader har funnits i drygt 30 år och syftar till att utveckla Sveriges
landsbygd. Leader är ett EU-program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden men det är
också en samverkan för lokal utveckling. Orust kommun har varit med i de flesta
programperioderna sedan starten.
I varje Leader-område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal
utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under
kommande programperiod. Från och med nästa programperiod som börjar 2023 tillhör
kommunen Leader Bohuslän vilket blir ett av 40 områden i Sverige.
Strategin för det nya Leader Bohuslän togs fram tidigare i år genom ett brett deltaganden från
privat, ideell och offentlig sektor där man definierat utmaningar och möjligheter i det lokala
området med perspektiv på nuläget och sikte på framtiden.
Programmet omfattar mål som bland annat, omställning till hållbart attraktivt liv och arbete, lokal
och resilient matproduktion samt upplevelser i världsklass.
Leader Bohuslän har av jordbruksverket tilldelats en budget på 60 miljoner kronor och 33 % ska
medfinansieras av offentliga pengar (17.8 miljoner kronor) Styrelsen för Leader Bohuslän har
beslutat att dela medfinansieringen jämt mellan de 11 deltagande kommunerna. I skrivelse 202207-19 översänder Leader Bohuslän ett intyg för signering av medfinansieringen på 323 752
kronor per kommun och år.
Bedömning
Landsbygdsfrågorna har allt mer aktualiserats inte minst sedan den omfattande
landsbygdsutredningen 2017 och här spelar Leader en stor roll. Under den innevarande
programperioden har omkring 13 miljoner beviljats till projekt med säte i Orust kommun. Projekt
som sträcker sig över flera kommuner är inte inräknade. Det motsvarar ungefär 6 kronor tillbaka
på varje satsad krona. Därutöver uppgår de ideella resurserna till omkring 2 miljoner kronor
I och med att Leader Bohuslän startar nästa år, minskar den årliga medfinansieringen från 400
000 kronor till 323 000 kronor. Pengarna för 2023 finns i budgeten som antogs av
kommunfullmäktige i augusti 2022.
Beslutsunderlag
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Beslutet skickas till
Leader Södra Bohuslän
Utvecklingsenheten
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Besvarande av motion om framtagande av handlingsplan för barnens bästa i Orust
kommun, KS/2022:526
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att:
Uppdra åt förvaltningen att ta fram en övergripande handlingsplan för barnets bästa i Orust
kommun.
Bakgrund
I Barnkonventionen finns bestämmelser om mänskliga rättigheter för barnen. Bland annat säger
den att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn och att alla barn har rätt att uttrycka
sin mening. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna i
Barnkonventionen.
Staten har det övergripande ansvaret och ska se till att barnkonventionens principer införlivas i
den nationella lagstiftningen. Men det är arbetet på regional och lokal nivå som ytterst avgör hur
väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav. Inte minst eftersom det är på den
regionala och lokala nivån som barn och unga i första hand kan göra sina röster hörda.
Sammanfattning av ärendet
Även om det finns tydlig guidning från FN:s barnrättskommitté så måste ändå varje kommun
hitta sitt sätt att arbeta med barnrättsperspektivet och det finns inte något facit för hur en
kommun ska implementera barnkonventionen.
Orust kommun har i arbetet med att implementera barnkonventionen valt att lyfta in barns
kunskaper, erfarenheter och tankar i olika frågor. Vi har utvecklat ett arbetssätt för att göra barns
röster hörda och lyssna till barnen i olika frågor. De är ofta väldigt kloka och säger det självklara,
det som vi kanske inte annars tänker på. Att involvera barnen i olika frågor skapar delaktighet
och framtidstro vilket i sin tur minskar utanförskapet. Med utgångspunkt från barnkonventionen,
lärande exempel, kunskapsinhämtning och relevant dokumentation har vi sammanställt en rutin
som skall fungera som stöd ute i verksamheterna. För att öka kunskapen har vi har anordnat
föreläsningar för chefer och arbetsledare och vi kommer att fortsätta att öka kunskapen för olika
målgrupper.
Exempel på hur vi har arbetat är att barnets perspektiv har varit med som en del i
medborgardialoger och i planprocessen. Vi har också genomfört en prövning av barnets bästa för
beslut om vår pedagogiska barnomsorg på obekväm arbetstid - Nattis. Vi har också gjort en
barnkonsekvensanalys för effektivare samarbete för stöd till barn och unga. Där uttrycker bland
annat barnen att bra kontakter lyssnar och fattar och har ett bra bemötande både mot sig själv
och sina föräldrar. Det finns också en ökad kunskap om att involvera barnen i enskilda ärenden.
Vårt nästa steg i arbetet med att införliva barnkonventionen är att ta fram en övergripande
handlingsplan. Handlingsplanen bör baseras på en nulägesanalys och de behov som chefer,
medarbetare och barnen har med utgångspunkt från det som är gjort och vilket nästa steg är i att
utveckla arbetet.
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen
Bedömning
Att ta fram en övergripande handlingsplan för barnets bästa med de utgångspunkter som beskrivs
ovan ligger i linje med den motion som är daterad 2022-03-22.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Beslutet skickas till
Folkhälsostrateg
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Beslut om utbetalning av partistöd för 2023, KS/2022:512
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att:
Utbetala kommunalt partistöd enligt följande tabell:

Socialdemokraterna
Moderaterna
Centern
Sverigedemokraterna
Folkviljan Orust
Liberalerna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
TOTALT

Mandat
9
7
6
4
3
3
3
2
2
39

Mandatstöd
74 429 kr
57 889 kr
49 619 kr
37 842 kr
24 810 kr
24 810 kr
24 810 kr
16 540 kr
16 540 kr
327 289 kr

Partistöd
9 419 kr
9 419 kr
9 419 kr
9 419 kr
9 419 kr
9 419 kr
9 419 kr
9 419 kr
9 419 kr
84 767 kr

Summa
83 848 kr
67 308 kr
59 038 kr
47 600 kr
34 228 kr
34 228 kr
34 228 kr
25 958 kr
25 958 kr
412 395 kr

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet § 29-32 finns grundläggande bestämmelser om kommunalt
partistöd. I Orust kommun har kompletterande regler för partistöd fastställts av
kommunfullmäktige, vilket bland annat redogör för hur partistödet beräknas.
Utifrån kommunens antagna regler har förvaltningen granskat inlämnade redovisningar från
partierna samt räknat fram partistödet för år 2023 utifrån prisbasbelopp för 2022 (48 300 kronor).
Samtliga partier har inom föreskriven tid lämnat in redovisning för hur partistödet nyttjats under
2022. Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad.
Partistöd utbetalas till de partier som är representerade i fullmäktige samt till parti som upphört
att vara representerat i fullmäktige, dock endast ett år efter att representation upphörde enligt 4
kap
§ 29 (KL).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Bilaga 1 – beräkning av partistöd 2023
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Gruppledare för representerade partier

Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Besvarande av motion om arbetsplatsdemokrati - demokratiprojekt i Orust kommun,
KS/2022:992
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i motionen
inom rådande kollektivavtal.
Sammanfattning av ärendet
Rolf Sörvik (Vänsterpartiet) föreslår i motion daterad 2022-06-02 att personalutskottet får ett
uppdrag att inleda en process tillsammans med de fackliga organisationerna, som kan leda till
beslut och avtal om att överföra ett reellt inflytande över frågor som arbetstid, bemannings- och
anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Orust kommun. Vidare yrkar
Vänsterpartiet på att kommunfullmäktige uttalar en ambition att försök inom ett eller flera
områden kan påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att motionen antagits. Samt att arbetet
med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs som försöksverksamhet till dess
utvärdering genomförts och slutsatser kunnat dras av effekterna för såväl verksamheten som de
anställda.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Beslutet skickas till
HR enheten
Administrativa enheten
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Motion gällande jubileum av fartyget Westkust, KS/2022:416
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-22.
Sammanfattning av ärendet
Kent Kihl, KD, inkom den 28 februari 2022 med en motion där Kent föreslår att kommunen ska
uppmärksamma fartyget Westkusts 90-års jubileum med ett bidrag på 100 000 kronor.
Finansiering föreslås från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för olika typer av kostnader enligt kommunens regler för
föreningsstöd. Föreningar kan även ansöka om stöd till offentliga kulturarrangemang enligt
reglerna för föreningsstöd. För att säkerställa en hantering där alla föreningar behandlas lika
hänvisar förvaltningen till vårt föreningsstöd och att föreningen har möjlighet att ansöka om
föreningsstöd för sitt jubileum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Fritidsenheten
Kristdemokraterna
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Förlängning av inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna, KS/2021:465
Utskottet för omsorg beslutar att
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna förslaget om att inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna förlängs till dess
att ett nytt samverkansavtal är antaget, dock längst till och med 2024.
Sammanfattning av ärendet
I samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen finns ett
inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar. Detta inriktningsdokument ligger till
grund för lokala avtal och överenskommelser kring ungdomsmottagningarnas organisering,
finansieringsfördelning och arbetssätt. Giltighetstid för befintligt inriktningsdokument är 20182022. Arbetet med uppdragshandling för revidering och utvärdering av inriktningsdokumentet är
påbörjat och förväntas hanteras av VVG och SRO i juni 2022. Ett nytt samverkansavtal kommer
dock inte vara klart innan nuvarande löper ut, och en förlängning är därför nödvändig. VVG
ställde sig bakom förslaget till förlängning den 4 april, och SRO gjorde detsamma vid mötet den
28 april.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Sektor omsorg
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Förlängning handlingsplan psykisk hälsa, KS/2022:1148
Utskottet för omsorg beslutar att
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna förslaget om att handlingsplan psykisk hälsa förlängs att gälla 2023-2024 i enlighet
med VästKoms styrelses rekommendation.
Sammanfattning av ärendet
Sedan några år finns en länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa, framtagen i
samverkan mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen. Den länsgemensamma
handlingsplanen har därefter brutits ned till delregionala och lokala handlingsplaner.
Med jämna mellanrum ska handlingsplanen ses över och eventuella revideringar göras varefter
beslut om planen fattas för två år i taget. Efter en fördjupad analys under 2019
beslutades att förlänga handlingsplanen till och med 2022. I juli 2020 fick
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för en
nationell strategi kring psykisk hälsa.
Myndigheterna ska senast 1 september 2023 presentera förslag till nationell strategi och nationell
handlingsplan. På grund av föreslås att det inte görs någon revidering denna gång utan att
handlingsplanen förlängs i två år, att gälla 2023-2024.
Beslutsunderlag
Handlingsplan psykisk hälsa
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
Fyrbodals kommunalförbund
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Betänkande av utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska,
KS/2022:1180
Utskottet för omsorg beslutar att
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Ställa sig bakom förslaget i sin helhet.
Sammanfattning av ärendet
Inom hälso- och sjukvård pågår idag stora förändringar med mer högspecialiserad vård,
omställning till god och nära vård och snabbt ökande digitalisering av både behandlingar och
arbetssätt. Med anledning av detta har en utredning gjorts där bland annat följande förslag
framkommit:


Yrkeskvalifikationsdirektivets krav på att utbildning till bland annat sjuksköterska och
barnmorska ska omfatta ett visst antal timmar ska regleras i en ny bilaga till
högskoleförordningen. Utredningen bedömer att utbildningarna inte behöver förlängas.



Lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning ska få i uppdrag att utforma modeller
för handledning, inklusive krav på handledarnas kompetens, som kan underlätta för fler
vårdgivare och verksamheter inom hälso- och sjukvården att medverka i
verksamhetsförlagd utbildning. Lärosätena ska även få i uppdrag att planera och utveckla
VFU-kurser inom utbildning som är förlagd i fler verksamheter än i dag. Kurserna ska
kunna genomföras med start senast höstterminen 2025.



Examensmålen för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen förtydligas i vissa
avseenden för att bättre spegla de kunskaper och förmågor som förändringar inom hälsooch sjukvården kräver.



Universitetskanslersämbetet ska få i uppdrag att se över dagens påbyggnadsutbildning till
barnmorska. Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att utreda behovet av ett bredare
barnmorskeyrke inom hälso- och sjukvården.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
SOU 2022:35 Remiss Tryggare i vårdyrket
Beslutet skickas till
Utrikesdepartementet
Sektor omsorg
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Remissvar av författningsförslag Vistelseförbud för barn Ds 2022:12, KS/2022:1114
Utskottet för omsorg beslutar att
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Ställa sig bakom utredarens förslag om att vistelseförbud inte bör införas.
Sammanfattning av ärendet
I maj 2021 fick socialdepartementet av regeringen i uppdrag att utreda om det bör införas en
möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte begränsa ett barns rätt att vistas på vissa platser
eller områden. Som skäl för uppdraget framfördes bland annat att ett av samhällets viktigaste
uppdrag är att ge stöd och skydd till barn och unga och att ett sådant stöd måste sättas in i tid.
Det framhölls vidare att tidiga, förebyggande och samordnade insatser är avgörande för att
skydda barn och unga som riskerar att fara illa. Som exempel på att fara illa uppgavs att
involveras i kriminalitet och missbruk eller utsättas för sexuell exploatering eller radikaliserade
miljöer. I direktivet till utredningen problematiserades det att socialtjänsten idag har begränsade
möjligheter att sätta in hjälpinsatser när samtycke från vårdnadshavarna och när det behövs,
barnet själv, saknas. Enligt utredningens uppdragsbeskrivning kan vissa fysiska platser utgöra
särskilt stora riskfaktorer för barn att fara illa, varför en möjlighet att begränsa ett barns rätt att
vistas på dessa platser och områden skulle kunna ha en skyddande effekt. Det angavs vidare att
ett sådant förbud kan markera allvaret i barnets situation vilket i sin tur skulle kunna bidra till att
barnet och dess familj i större utsträckning skulle ta emot stöd från socialtjänsten på frivillig basis.
Socialtjänsten i Orust kommun har tagit del av utredningen och delar utredarens förslag att
möjligheten att införa vistelseförbud för barn inte bör införas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Remiss Vistelseförbud för barn Ds 2022:12
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Sektor omsorg
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Remissvar över Ett utvidgat utreseförbud för barn Ds 2022:9, KS/2022:942
Utskottet för omsorg beslutar att
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Ställa sig bakom förslaget i sin helhet.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har fått i uppdrag av Socialdepartementet att svara på remiss gällande
promemorian Ett utvidgat reseförbud.
Den 1 juli 2020 infördes ett nytt verktyg, utreseförbud, i lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU). Utreseförbudet skyddar i dag barn som riskerar att föras ut ur Sverige för att
ingå barnäktenskap eller könsstympas genom att barnet förbjuds lämna landet. I dag förekommer
resor utomlands där barn far illa på andra sätt än vad som nu kan leda till utreseförbud. I mars
2021 gav Socialdepartementet därför en utredare i uppdrag att se över utreseförbudets
tillämpningsområde och analysera om det bör utvidgas. Uppdraget är nu slutfört och
promemorian har skickats på remiss där Orust kommun är en remissinstans.
Enligt utredningen förekommer i dag utlandsresor där barn riskerar att fara illa på andra sätt än
vad som nu kan leda till utreseförbud i en betydande omfattning. Det handlar till exempel om så
kallade uppfostringsresor där barn riskerar att utsättas för fysiskt och psykiskt våld. Det
förekommer också omvändelseförsök av hbtqi-personer och resor för så kallade
oskuldskontroller och oskuldsoperationer.
Utredningen har också haft i uppdrag att titta på straffansvaret för egenmäktighet med barn. För
egenmäktighet med barn döms bland annat den som skiljer ett barn under 15 år från den som
vårdar barnet med stöd av LVU. Det är angeläget att bestämmelsen om egenmäktighet med barn
omfattar samtliga straffvärda gärningar och att straffansvar inte kan undgås genom att
gärningspersonen för bort ett barn innan ett beslut om omedelbart omhändertagande eller ett
beslut om vård enligt LVU har kunnat verkställas.
Utredningens förslag
Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för utreseförbudet ska utvidgas. Enligt förslaget ska
utreseförbud beslutas om det finns en påtaglig risk att ett barns hälsa och utveckling riskerar att
skadas på grund av att barnet under en utlandsvistelse utsätts för eller utsätter sig själv för sådana
förhållanden som kan leda till vård enligt LVU. Förslaget innebär att socialtjänsten får ytterligare
verktyg att motverka att barn far illa och att insatserna bättre kan anpassas för de barn som
riskerar att fara illa utomlands.
Utredningen föreslår också en del åtgärder för att effektivisera skyddet, bland annat att
utreseförbud ska framgå av efterlysningsregistret. Vidare föreslår utredningen en landsomfattande
kunskapshöjande insats när det gäller både de nuvarande reglerna om utreseförbud och det
utvidgade tillämpningsområdet.
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Utredningen föreslår även att det ska bli straffbart att föra bort eller undanhålla ett barn i syfte att
undvika att ett beslut om vård eller omedelbart omhändertagande enligt LVU verkställs.
Orust kommuns uppfattning
För socialtjänstens del innebär förslaget främst att nämndens möjlighet att fatta beslut om
utreseförbud utvidgas till att gälla samtliga ärenden där nämnden har beslutat om omedelbart
omhändertaganden eller där vård enligt LVU har fastställts. Vidare innehåller förslaget ett antal
förändringar för att öka möjligheten att beslut om utreseförbud kan omsättas i praktiken, dvs. att
andra aktörer för bättre möjlighet att begränsa att personer som har ett utreseförbud förhindras
från att lämna landet.
Orust kommun ställer sig därför positiv till utredningens förslag om ett utvidgat utreseförbud för
barn i sin helhet och har i övrigt inga synpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Remiss Ett utvidgat utreseförbud för barn Ds 2022:9
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Sektor omsorg
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Samordningsförbundet Väst, KS/2021:1580
Utskottet för omsorg beslutar att
Föreslå kommunstyrelsen besluta att
Bevilja Samordningsförbundet Väst utökning av bidrag för 2023 med 8,8% vilket motsvarar
21 795 kronor och ger en totalsumma på 270 875 kronor för Orust kommun enligt bifogat
äskande.
Sammanfattning av ärendet
Ett utökat stöd till förbundet ger möjlighet till att samordnade resurser kan användas i större
omfattning, för gemensamma bedömningar och insatser. Detta i syfte att den enskilde ska uppnå
eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen
försörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Samordningsförbundet Väst äskande för 2023
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor omsorg
Samordningsförbundet Väst
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Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL och
LSS - Kvartal 2 2022, KS/2022:907
Utskottet för omsorg beslutar att
Föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna statistikrapport kvartal 2 2022 för ej verkställda
beslut enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4
kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har
skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Rapportering kvartal 2 2022, SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Statistikrapport
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån

Totalt
rapporterade/
verksamhet

2
0
0
11

0
0
0
2

2
0
0
13
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Beslut om tilldelning av markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1, KS/2018:1276
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tilldela exploatören markanvisningen för del av Röra-Hogen 2:1.
2. Godkänna genomförandeavtal daterat 2022-09-12.
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget förslag
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 att gå ut med inbjudan till markanvisning för del av
Röra-Hogen 2:1, Hogens industriområde. Markanvisningen har genomförts i enlighet med
kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal.
Ett anbud har inkommit, vilket utvärderats och bedömt uppfylla de i markanvisningen angivna
kriterierna. Ett förslag till genomförandeavtal har tagits fram för att reglera genomförandet av
detaljplanen samt parternas ansvar och kostnader.
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2022-08-16 kommunstyrelsen att besluta att tilldela
exploatören markanvisningen och att godkänna genomförandeavtal daterat
2022-08-18 samt att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla med exploatören om priset på
skogen för att åstadkomma en etappvis avverkning av skogen och återkomma med reviderat avtal
till kommunstyrelsens möte 2022-08-31.
Efter förhandling har nytt genomförandeavtal tagits fram innebärande att skogen säljs till
exploatören för 800 000 kronor varvid exploatören förbinder sig att avverka skogen i minst två
etapper.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-31 att återremittera ärendet till utskottet för
samhällsutveckling för ytterligare utredning om skogen ska avverkas av kommunen eller av
exploatören. Förvaltningen föreslår att kommunen avverkar skogen innan försäljning av
markanvisningsområdet vilket regleras i nytt förslag till genomförandeavtal daterat 2022-09-12.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Förslag till genomförandeavtal daterat 2021-09-12
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla Buhr (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling att överlämna följande till
kommunstyrelsen att besluta:
1. Tilldela exploatören markanvisningen för del av Röra-Hogen 2:1.
2. Godkänna genomförandeavtal, daterat 2022-09-12.
Ajournering
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Rolf Sörvik (V) begär ajournering av mötet.
Mötet återupptas efter 10 minuter.
Rolf Sörvik (V) föreslår att ärendet ska bordläggas med hänvisning till underlaget kommit
ledamöter och ersättare tillhanda alldeles för sent.
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att så ska göras.
Rolf Sörvik (V) föreslår då kommunstyrelsen att inte tilldela exploatören markanvisningen för
Röra-Hogen 2:1 innan det i kontraktet definieras vad småindustri är och att hela exploateringen
ska vara klar inom 10 år. Priset på markanvisningen är dessutom för lågt.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Ulla Buhrs (S) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Mark och exploatering
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Prövning av begäran om planbesked för Huseby 1:50, i anslutning till Glimsås 1:268,
KS/2022:266
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Glimsås 1:268 och del av Huseby
1:50 i Orust kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Glimsås 1:268 och del av Huseby 1:50.
3. Förvaltningen skall teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet påbörjas.
En prövning av förutsättningarna för Glimsås 1:268 m.fl. i detaljplan innebär inte en garanti att
detaljplanen vinner laga kraft.
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §.
Sammanfattning av ärendet
Strömholmens Maskiner AB bedriver verksamhet för uthyrning av bussar, lastbilar och
entreprenadmaskiner på fastigheten Glimsås 1:268. 1984 beviljades bygglov för byggnad och
verksamhet i strid med gällande byggnadsplan och man fick dispens från planbestämmelser
avseende användning, höjd, placering och fastighetsbildning. Även ett markupplåtelseavtal har
tecknats i strid mot gällande detaljplan där verksamhetsutövaren fått tillstånd att använda den
kommunala fastigheten Huseby 1:50. När detta uppdagades under 2021 avslutades arrendet vilket
är bakgrunden till att sökande ansökt om planbesked för att ändra användningen från allmän
plats till kvartersmark.
Förvaltningen bedömer att tidigare kommunala planstridiga beslut möjliggjort att verksamheten
har etablerat sig på platsen och att verksamheten bör ges förutsättningar att fortsätta bedriva sin
verksamhet på platsen vilket bör prövas i en ny detaljplan. I en planprocess är det dock viktigt att
avstånd och omgivningspåverkan utredas vidare..
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-25
Ansökan för planbesked inklusive bilagor
Beslutet skickas till
Sökande
Mark och exploatering
Bygg och miljö
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Upphävande av tidigare beslut om stuga på Huseby 1:50, KS/2022:1234
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Upphäva beslut daterat 1982-12-16 om att medgiva att stuga står kvar tillsvidare på kommunens
fastighet Huseby 1:50 utan kontrakt eller avgift.
Sammanfattning av ärendet
På kommunens fastighet Huseby 1:50 i Ellös står en stuga. Det finns inget arrendeavtal för
marken under stugan och stugans ägare betalar ingen avgift för att nyttja marken.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1982-12-16 att stugan ska få stå kvar tills vidare utan
kontrakt eller avgift. Normalt upplåter kommunen idag mark under stuga eller annan byggnad
med arrende och arrendatorn betalar arrendeavgift enligt beslutad taxa. Förvaltningen föreslår
därför att beslutet från 1982-12-16 upphävs för att möjliggöra tecknande av arrendeavtal mellan
kommunen och stugans ägare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Beslut daterat 1982-12-16
Översiktskarta och foto
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla Buhr (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling överlämna följande förslag till
kommunstyrelsen att besluta:
Upphäva beslut daterat 1982-12-16 om att medgiva att stuga står kvar tillsvidare på kommunens
fastighet Huseby 1:50 utan kontrakt eller avgift.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Ulla Buhrs (S) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering

35(44)

Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

E-förslag om gång- och cykelväg mellan Slussen och Grinden, KS/2021:1499
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Det måste ligga i kommunens intresse att fotgängare inte blir påkörda. Till ansvarig på Orust
kommun.- Hjälp till att få Trafiksäkerhetsverket att agera!
Vägen mellan Slussen och Y-korsning vid "Grinden" är en farlig och utsatt plats för alla
fotgängare och cyklister. Platsen "Lillgården" som föregås av kurva med skymd sikt kan
billastbil/buss inte mötas samtidigt. Än mindre kan någon människa stå och skydda sig vid mötet
mellan fordon Det finns en 40-skylt strax innan denna plats. En alldeles för hör fart för platsen
där fordon också kommer från 70 km/t men ofta inte bromsar ned i tid. Nära detta område finns
en skola med växande antal elever. En ökad inflyttning med yngre familjer med barn och
barnvagnar utsätts regelbundet på denna sträcka. Slussen har sommartid blivit en populär
destination. Det har investerats betydande pengar i en gångväg runt Runnsvattnet, men man
tvingas idag upp på denna väg.
Det ett ABSOLUT minimum av ansvar för de berörda att säkerställa att fotgängare och cyklister
unga som gamla att på ett tryggt och säkert sätt kan förflytta sig på sträckan.
Frågan har varit uppe vid ett flertal tillfällen utan tillräcklig åtgärd. Det behöver nu prioriteras
upp. Undertiden som ni färdigställer lösningen föreslås två vägbulor. En före och en efter
"Lillgården" för att sänka bilisters fart. Hela området är tätbebyggt.”
Vid röstningens utgång, 2022-03-08, hade förslaget fått 75 röster.
I tätorterna är cykelledsnätet idag inte sammanhängande, särskilt för vägarna till och från skolor
är behovet av sammanhängande och säkra cykelleder stort. Ett annat problemområde är vissa
vägkorsningar som inte kan bedömas som trafiksäkra, exempelvis i Ellös och Svanesund.
I kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan redovisas hur man planerar att bygga
ihop gång- och cykelvägar på Orust. Cykelstrategin redovisar en 10-årig utbyggnads- och
åtgärdsplan som ska användas som underlag för varje budgetperiod och kommunens
investeringsplan följer handlingsplanen. Upplägget ska säkerställa en årlig prioriterad utbyggnad
av cykelinfrastrukturen inom respektive samhälle samt övriga åtgärder som krävs för att främja
cyklingen inom kommunen. Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan kommer att revideras
och förväntas beslutas politiskt under år 2023.
Revideringen av cykelstrategin sker parallellt med framtagandet av ny översiktsplan.
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida:
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/
cykelstrategi
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När det gäller farthinder på statliga vägar är det Trafikverket som beslutar om detta.
Förfrågningar kan skickas till trafikverket@trafikverket.se
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
E-förslag daterat 2021-11-30
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Antagande av kulturmiljöstrategi 2040, KS/2022:1206
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Anta kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21.
Sammanfattning av ärendet
Sedan nuvarande kulturmiljöprogram antogs 1994 har en rad förändringar skett av den nuvarande
miljön samtidigt som värderingarna förskjutits av vilka värden kulturmiljöerna besitter.
Kommunens kulturmiljövärden behöver därför analyseras och värderas för att kunna utgöra
beslutsunderlag för kommande detaljplaner, bygglovsprövningar med mera. Ett framtagande av
ett nytt kulturmiljöprogram bedöms nödvändigt.
Under 2018 beslutades att uppdra till förvaltningen att ta fram ett nytt kulturmiljö-program.
Före detta sektor miljö- och bygg ansökte 2019 om bidrag för att genomföra arbetet med ett nytt
kulturmiljöprogram. En konsult upphandlades för att genomföra arbetet tillsammans med
förvaltningen. Efter utvärdering av anbud anlitades Bohusläns museum, för uppdraget.
Ett stort arbete gjordes under 2019-2020 med allt från workshops, inventering i vält med mera.
Rapporten samt underlagen som tog fram av Bohusläns museum presenterades på miljö- och
byggnadsnämndens sammanträde 2021-01-20. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-0120 § 4 att lägga informationen om utredningen till handlingarna.
Förvaltningen har nu under 2022 i samband med arbetet med Översiktsplanen arbetat om den
tidigare rapporten som presenterades under 2021, och numera är förslaget en kulturstrategi 2040
som kommer att vara ett underlag i den nya översiktsplanen.
Med kulturmiljöstrategin 2040 är intentionen att ge möjlighet för, och visa hur, Orusts
kulturmiljöer kan användas, utvecklas och bevaras så att de spår dagens samhälle lämnar blir
ytterligare en årsring som får morgondagens orustbor att känna samma känsla av kontinuitet och
trygghet som vi gör idag.
Programmet består av två huvudsakliga delar, dels detta styrdokument, Kulturmiljöprogram 2040,
och dels ett kunskapsunderlag som fungerar som handläggarstöd och verktyg för att nå målen i
kulturmiljöprogrammet, genom att kunskapsunderlaget utgör en digital resurs är målet att
Kulturmiljöprogram 2040 ska kunna uppdateras och hållas aktuellt genom att ny fakta tillförs allt
eftersom dem blir tillgängligt.
Kulturmiljöprogrammet är det politiskt antagna styrdokumentet med mål och delmål som pekar
ut riktning och intentioner för hur kommunens kulturmiljöarbete ska bedrivas.
Kunskapsunderlaget ger den kommunala organisationen och medborgarna en god övergripande
kunskap om Orusts kulturmiljöer och ska användas som underlag av de kommunala
förvaltningarna vid beredning och handläggning av kulturmiljöärenden. Kunskapsunderlaget
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tillför fakta till planering och i ärenden, men avvägning med andra intressen görs i varje enskilt
ärende.
Kulturmiljöstrategin har presenterats på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i juli 2022.
På grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av sektor
samhällsutveckling, så behandlas denna strategi genom utskottet för samhällsutveckling där andra
strategiska dokument för sektorn behandlas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21
Kunskapsunderlag del 1 – Historik, daterad 2020-09-30
Kunskapsunderlag del 2 – Beskrivning och rekommendationer, daterad 2020-09-30
Kunskapsunderlag del 3 – Klimatpåverkan på kulturmiljöer i Orust kommun, daterad 2020-09-30
Förslag till beslut under sammanträdet
Michael Relfsson (FO) föreslår utskottet för samhällsutveckling att återremittera ärendet till
förvaltningen, så att förslag till kulturmiljöstrategi 2040 kan läggas ut på kommunens webbsida
för inhämtande av allmänhetens synpunkter.
Göran Karlsson (S), Ulla Buhr (S), Håkan Bengtsson (M) och Rolf Sörvik (V) föreslår
kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Anta kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S), Ulla Buhrs (S), Håkan
Bengtssons (M) och Rolf Sörviks (V) förlag till beslut.
Beslutet skickas till
Byggchef
Planchef
Utvecklingschef
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Godkännande av samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026, KS/2022:108
Utskottets för lärandes beslut
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna upprättat samverkansavtal om naturbruksutbildning åren 2023-2026.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den skatteväxling
som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu gällande
samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.
VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. Arbetet med det nya förslaget började
under hösten 2020 med en utvärdering av det nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då
möjlighet att lämna synpunkter och förslag via de representanter som kommunalförbunden samt
Göteborgs stad har i samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk. Under våren 2021
presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de önskemål som förts fram sedan det nu
gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget skickades på remiss ville samverkansorganet
Politiskt Samråd Naturbruk att fler alternativ för avtalets framtida utformning skulle undersökas.
Därefter har ett antal dialoger förts och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom
och VGR.
Samverkansavtalet som samtliga kommuner ska ta ställning till gäller under perioden 2023-01-01-2026-12-31.
För att samverkansavtalet ska träda i kraft måste samtliga kommuner välja att underteckna det.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022),
KS/2022:8
Utskottets för lärandes beslut
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling av
elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Sektor Lärande. Informationen ska inte
göras på individuell nivå utan i form av mängdredovisning och utifrån professionell bedömning av
anmälningarna som lämnas in.
Sektorchef ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar (2022)
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 22 rapporter: 12
rapporter avser Henåns skola varav 7 avser avslutade ärenden och 10 rapporter avser Ängås skola.
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Anmälan av inkomna skrivelser, KS/2022:1406, KS/2022:596, KS/2022:601
Sammanfattning av ärendet
Anmälda inkomna skrivelser:
Länsstyrelsens beslut 2022-08-31 om förordnande av notarius publicus
KS/2022:1406
Protokoll Överförmyndarnämnden 2022-09-14
Reviderad budget för Överförmyndarnämnden 2023
Sammanträdestider Överförmyndarnämnden 2023
Deluppföljning av intern kontrollplan ÖFN 2022
Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommuns beslut 2022-09-08, svar på revisionsrapport om
grundläggande granskning av överförmyndarnämnden 2021
KS/2022:596
KF 2022-08-18 § 90 Uppföljning och granskning avseende bygglovsprocessen
KS/2022:601
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Anmälan av delegeringsbeslut, KS/2022:109
Sammanfattning av ärendet
Redovisade delegeringsbeslut:
Beslut kommunstyrelsen 220824-220919
Beslut skolskjuts 220818-220919
Anställningsavtal HR numrerade 512-542
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Datum

2022-09-21
Kommunstyrelsen

Ordförandens information, KS/2022:29
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