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Omröstningsprotokoll
KF § 86

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
29
20
21
22

23
24
25
26
27
28

29
30
31

Ledamot
Kerstin Gadde (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Britt-Marie Andrén
Karlsson (S)
Roger Hansson (S)
Ulla Buhr (S)
Eva Skoglund (S)
Soraya Zarza Lundberg
(S)
Alexander Hutter (S)
Anne-Marie Petersson (S)
Jörgen Nielsen (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Lotta Husberg (S)
Agneta Melin (S)
Reine Johansson (S)
Anne Kolni (M)
Robert Larsson (M)
Anders Arnell (M)
Tommy Eriksson (M)
Hilden Talje (M)
Maths Gustafsson (M)
Martha Arnell (M)
Ingemar Talje (M)
Nils Pettersson (M)
Anna Gustafsson (M)
Ingemar Johansson (M)
Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Daniel Peterson (C)
Gun-Britt Hermansson (C)
Ulla-Britt Bagge (C)
Börje Pettersson (C)
Peter Kristensson (C)
Johan Stein (C)
Reinhold Hedenblad (C)

2

Närv

Ja

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

Nej

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst

Ers. Hilden Talje

X
X
X
X

X
X

X
X

X

Ja

Ers. Eva Skoglund

X
X
X
X

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

KF §
Avst

Ers. Ulla-Britt Bagge

§ 79-85

X

X

X
X

X

Birgitta Lebeck (SD)

X

X

Hans Pernervik (FO)
Michael Relfsson (FO)
Andreas Berglin (FO)
Aina Gunnarsson (FO)
Els-Marie Ragnar(FO)

X
X

X
X

§ 79-85
Ers. Martin Oscarsson
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Nr
32
33
34

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

Närv

35
36
37

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

X
X
X

X
X
X

38
39

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

X

X

X

X

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

X
X

X
X

Summa

39

X
X
X

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst

X
X
X

Anders Persson (KD)
40
41

3

24

13

Ers. Kajsa-Karin
Andersson
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§ 79
Utbildning kring hot och hat mot förtroendevalda
Utbildning kring hat och hot mot förtroendevalda hölls av Agneta Blom från
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Hot och hat mot förtroendevalda har under senare år blivit ett allt större problem
för enskilda politiker såväl som för hela demokratin. För att öka kunskapen om
hot och hat mot förtroendevalda och dess konsekvenser samt hur ett
utvecklingsarbete kan ske för att systematiskt förebygga och stärka de
förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag erbjuder SKL en utbildning om hot
och hat mot förtroendevalda.
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Dnr KS/2019:232

Revisionen informerar
Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionen informerar om att de har granskat delårsbokslutet för 2019 och har
konstaterat att balanskravet, de fyra finansiella målen samt merparten av de
verksamhetsmässiga målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. De bedömer
utifrån avrapporteringen i delårsrapporten att resultatet i allt väsentligt är förenligt
med de mål som kommunfullmäktige fastställt. De delar kommunstyrelsens
bedömning att god ekonomisk hushållning uppnåtts.
Nämnddialogen genomfördes den 8 oktober 2019 och tillsammans med
sakkunnigt biträde från Ernst & Young mötte de representanter från
kommunstyrelsen, lärande, samhällsutveckling, omsorg samt miljö och bygg.
Revisionen har beställt en förstudie avseende psykisk ohälsa bland barn och unga,
som kommer att ske under 2020 tillsammans med Munkedals, Strömstads och
Tanums kommuner.
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Dnr KS/2016:34

Medborgarförslag om fria bussresor för äldre invånare i Orust kommun
Kommunfullmäktige beslutar att
Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad
2019-08-07.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag daterat 2016-01-05 förslås att Orust kommun ska erbjuda sina
äldre invånare – över 65 år – Västtrafiks seniorkort.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-11 § 2, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
I 2019 års budget avsattes medel för fri kollektivtrafik för gruppen 65 år och
äldre.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-09-24 § 136 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning
till tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-25 § 203 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelse
daterad 2019-08-07.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07
Medborgarförslag daterat 2016-01-05
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
Förslagsställaren
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Dnr KS/2018:247

Medborgarförslag om gratis buss till Henån
Kommunfullmäktige beslutar att
Avslå medborgarförslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag daterat 2018-02-18 föreslås det att det ska vara kostnadsfritt
att åka buss till Henån vissa dagar i veckan, med motiveringen att vårdcentral,
tandvård, apotek samt kommunhus finns i Henån samt att alla
kommunmedlemmar inte har möjligheten att ta sig dit billedes.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-08 § 37 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-09-11 § 137 och
kommunstyrelsen beslutade 2019-09-25 § 204 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå medborgarförslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad
2019-08-07.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07
Medborgarförslag daterat 2018-02-18
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
Förslagsställaren
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Dnr KS/2019:290

Godkännande av delårsrapport augusti 2019
Kommunfullmäktige beslutar att
Godkänna delårsrapporten för augusti 2019.
Sammanfattning av ärendet
Sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en delårsrapport per sista
augusti. Rapporten beskriver periodens verksamhet och händelser samt
uppföljning och prognos av ekonomi, mål och uppdrag.
Delårsresultatet till och med augusti var positivt och uppgick till plus 42,7
miljoner kronor. Det var 14,8 miljoner bättre än budgeterat resultat till och med
augusti. Exklusive jämförelsestörande poster uppgår delårsresultatet till ungefär
samma nivå som föregående år. Centrala poster såsom pensioner, skatteintäkter
och generella bidrag har en positiv budgetavvikelse för perioden.
Årets helårsresultat beräknas till ett överskott om plus 24,3 miljoner kronor. Det
är 1,8 miljoner högre än budgeterat resultat och 20,8 miljoner kronor bättre än
prognosen i april. Skillnaden jämfört med aprilprognosen förklaras främst av
förbättrad prognos för sektor omsorg, samhällsutveckling och pensioner.
Sektor omsorg har trots sin prognos på minus 12,6 miljoner kronor förbättrat den
jämfört med april med cirka 10 miljoner kronor inom i stort sett samtliga
verksamheter. Inom äldreomsorgen beror det på beviljande av engångsbidrag.
Inom individ och familjeomsorgen beror det på minskade kostnader för
placeringar och inhyrd personal, men även på högre intäkter från
Migrationsverket. Sektor samhällsutveckling redovisar en positiv prognos på plus
5,1 miljoner kronor, vilket är 3,5 miljoner kronor bättre än prognosen i april. Det
beror på återhållsamhet efter uppmaning från kommunstyrelsen i början av året.
Det beror också på högre arrende- och parkeringsintäkter, vakanser på tjänster,
lägre uppvärmningskostnader för våra fastigheter samt samordnad
kostproduktion, bättre livsmedelsavtal och nya digitala beställningsrutiner inom
kost- och lokalvårdsenheten.
Den senaste pensionsprognosen pekar på lägre pensionskostnader än den
bedömning som gjordes i april. Det avser såväl lägre förmånsbestämd
ålderspension som den avgiftsbestämda ålderspensionen. Den nya prognosen
innebär att kostnaderna blir cirka 6 miljoner kronor lägre än budget.
Skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms tillsammans ge ett överskott på
plus 4,1 miljoner kronor mot budget.
Nettoinvesteringarna uppgick till 41,4 miljoner kronor för perioden (41,5 mkr år
2018). Årets budgeterade investeringar uppgår till 118,6 miljoner kronor.
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Helårsprognosen beräknas till 99 miljoner kronor. De största investeringarna
avser utbyggnad av vatten och avlopp i Slussen och på Rossön samt utmed det
den nya vägsträckan på väg 160 vid Varekilsnäs som kunnat tidigareläggas.
Vidare genomförs ledningsförnyelse av vattenledning i Ellös, nya
räddningsfordon köps in och trafiksituationen vid Varekils skola åtgärdas.
Kommunstyrelsen beslutade i februari i samband med beslut om detaljbudgeten
för 2019, att sektor omsorg ska vida åtgärder för att undvika ett eventuellt
budgetunderskott om 17,4 miljoner kronor som sektorn signalerade om.
Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att
tillsammans med sektorscheferna föreslå åtgärder samt generellt iaktta sparsamhet
och noga överväga verksamhetens ambitionsnivå och vakanspröva vid tillsättning
av tjänster. Målsättningen var att åtgärderna i övriga sektorer ska resultera i
budgetöverskott vid årets slut som täcker ett eventuellt budgetunderskott inom
sektor omsorg. Nuvarande prognos för sektor omsorg uppgår till minus 12,6
miljoner kronor och för övriga sektorer ett överskott om plus 3,5 miljoner kronor.
I samband med uppföljning och helårsprognos för april gav kommunstyrelsen i
uppdrag till utskotten för lärande och omsorg att senast i augusti redovisa vilka
åtgärder som vidtagits och/eller planeras att vidtas samt bedömd effekt med
anledning av sektorernas prognostiserade helårsprognoser som visade på
underskott. Kommunstyrelsen beslutade i augusti (2019-08-28 § 178 och 179) att
godkänna de åtgärder som sektorerna vidtar.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-25 § 196 att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna delårsrapporten för augusti 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-12
Delårsrapport augusti 2019 daterad 2019-09-16
Förslag till beslut under sammanträdet
Catharina Bråkenhielm (S) och Veronica Almroth (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorschefer
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Dnr KS/2019:971

Antagande av Risk- och sårbarhetsanalys 2019
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Anta Risk- och sårbarhetsanalys 2019.
2. Upphäva Risk- och sårbarhetsanalys 2015 enligt kommunfullmäktiges
beslut 2015-08-13 § 99.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och förhöjd beredskap (LEH) är varje kommun
och landsting ålagda att bedriva arbete som minskar sårbarheten i sin verksamhet
och skapar en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner är även
skyldiga att för varje ny mandatperiod ta fram en risk- och sårbarhetsanalys som
ska omfatta kommunens hela geografiska områdesansvar. Syftet med Risk- och
sårbarhetsanalysen är att på ett övergripande sätt beskriva hot och risker. Riskoch sårbarhetsanalysen ska sedan skickas till Länsstyrelsen senast 2019-10-31.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-14 § 115 att återremittera
ärendet med anledning av att Risk- och sårbarhetsanalysen ska kompletteras med
beskrivning/analys av risker och hot förknippade med allmänna val. Risk- och
sårbarhetsanalysen har utifrån detta beslut kompletterats utifrån synpunkterna.
Risk- och sårbarhetsanalysen har kompletterats med ett särskilt avsnitt om
Allmänna val på sidan 14. Frågor, hot och risker relaterade till säkerhetsskydd
hanteras i separata dokument.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-09-11 § 126 och
kommunstyrelsen 2019-09-25 § 198 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Risk- och sårbarhetsanalys 2019.
2. Upphäva Risk- och sårbarhetsanalys 2015 enligt kommunfullmäktiges
beslut 2015-08-13 § 99.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-30
Risk- och sårbarhetsanalys, daterad 2019-05-02
Beslutet skickas till
Kommundirektör, Säkerhetsstrateg, Utvecklingsstrateg, Länsstyrelsen
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§ 85

Dnr KS/2019:790

Utbetalning av partistöd 2020
Kommunfullmäktige beslutar att
Utbetalning av kommunalt partistöd år 2020 sker enligt följande:
Mandat
Socialdemokraterna
Moderaterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Folkviljan Orust
Liberalerna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet

9
7
6
6
3
3
3
2
2

Mandatstöd Grundstöd

Summa

75 330,00 kr
58 590,00 kr
50 220,00 kr
50 220,00 kr
25 110,00 kr
25 110,00 kr
25 110,00 kr
16 740,00 kr
16 740,00 kr

84 862,50 kr
68 122,50 kr
59 752,50 kr
59 752,50 kr
34 642,50 kr
34 642,50 kr
34 642,50 kr
26 272,50 kr
26 272,50 kr

9 532,50 kr
9 532,50 kr
9 532,50 kr
9 532,50 kr
9 532,50 kr
9 532,50 kr
9 532,50 kr
9 532,50 kr
9 532,50 kr

Sammanfattning av ärendet
I Kommunallagens (2017:725) 4 kapitel §§ 29-32 finns grundläggande
bestämmelser om kommunalt partistöd. I Orust kommun har kompletterande
regler för partistöd fastställts av kommunfullmäktige, vilka bland annat redogör
för hur partistödet (innehållande grundstöd och mandatstöd) beräknas.
Samtliga partier har i föreskriven tid lämnat in redovisning för hur partistöd har
nyttjats under år 2018, vilket är ett krav för att erhålla partistöd under 2020.
Utifrån kommunens antagna regler har förvaltningen granskat inlämnade
redovisningar från partierna samt räknat fram partistödet för år 2020 utifrån
prisbasbeloppet för 2019.
Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad. Fullmäktige ska
behandla ärendet senast i oktober året före utbetalning sker.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-09-11 § 133 och
kommunstyrelsen 2019-09-25 § 200 att föreslå kommunfullmäktige besluta att
utbetalning av kommunalt partistöd år 2020 kommer att ske i enlighet med de
belopp som framgår av tjänsteskrivelse daterad 2019-07-30, vilka beräknats
utifrån gällande regelverk.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-30
Beräkningsunderlag för partistöd år 2020, daterad 2019-07-31
Beslutet skickas till
Administrativa enheten, Ekonomienheten, HR-enheten
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Dnr KS/2019:265

Motion om näringslivsutvecklare
Kommunfullmäktige beslutar att
Avslå motionen, med hänvisning till att den fördelning av budgetmedel som
fastslogs i gällande detaljbudget för sektor ledning och verksamhetsstöd
fortfarande gäller samt att därmed inte omprioritera medel till en specifik tjänst
för näringslivsverksamhet/landsbygdsutveckling.
Sammanfattning av ärendet
Lars Larsson föreslår i motion daterad 2019-02-19 kommunfullmäktige besluta att
kommunen ska tillskapa en eller flera tjänster som näringslivsutvecklare.
I motionen lämnas inget förslag till finansiering av tjänsten/tjänsterna.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-27 § 54 att godkänna det föreslagna
uppdragsdokumentet för 2019-2021 och detaljbudget för kommunförvaltningens
sektorer.
Kommunförvaltningens lednings- och verksamhetsstödsenhet har därmed i budget
för innevarande år ålagts att minska kostnaderna med 5 mkr. Bland annat
beslutades som en följd härav att ta bort tjänsten som näringslivsutvecklare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-09-11 § 134 och
kommunstyrelsen 2019-09-25 § 201 att konstatera att den fördelning av
budgetmedel som fastslogs i gällande detaljbudget för sektor ledning och
verksamhetsstöd fortfarande gäller samt därmed inte omprioritera medel till en
specifik tjänst för näringslivsverksamhet/landsbygdsutveckling och med
hänvisning till detta, föreslå kommunfullmäktige besluta att: Avslå motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19
Motion 2019-02-19
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Larsson (C), Kia Nordqvist (MP), Thomas Asker (KD), Börje Pettersson (C)
och Rolf Sörvik (V) föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Robert Larsson (M), Catharina Bråkenhielm (S), Veronica Almroth (L), Michael
Relfsson (FO) och Anne Kolni (M) föreslår kommunfullmäktige besluta enligt
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Lars Larssons (C) med fleras förslag
Omröstningsresultat
Med 24 ja-röster och 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla
kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstat har röstat framgår av separat
omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
Motionären
Ekonomienheten
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Dnr KS/2018:658

Motion om självskörande bussar
Kommunfullmäktige beslutar att
Pröva frågan i samband med antagande av en kollektivtrafikstrategi och anse
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2019-08-13.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Sjölinder föreslår i motion daterad 2018-05-04 kommunfullmäktige besluta att
Orust kommun erbjuder sig som testkommun om projekt liknande, de i vissa
städer, aktualiseras i landsbygdsmiljöer, under förutsättning att kostnaderna är
rimliga.
I stadsmiljöer, Stockholm och Göteborg har man testat möjligheten att köra
förarlösa bussar. Bussarna går i låga hastigheter. Hittills har en ”trafikvärd”
(reservchaufför) varit ombord. På landsbygd har man testat i mycket blygsam
omfattning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-09-11 § 135 och
kommunstyrelsen 2019-09-25 § 202 att föreslå kommunfullmäktige besluta att
pröva frågan i samband med antagande av en kollektivtrafikstrategi och anse
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2019-08-13.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-13
Motion daterad 2018-05-04
Rapport från RISE
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
Motionären
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Dnr KS/2019:174

Motion om måltidspolicy
Kommunfullmäktige beslutar att
Bifalla motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2019-05-29.
Sammanfattning av ärendet
Lars Larsson (C) föreslår i motion daterad 2019-02-05 kommunfullmäktige
besluta om att ta fram en måltidspolicy för Orust kommun. Måltidspolicyn bör
innefatta kommunens uppsatta miljömål, matens näringsriktighet, smaklighet och
energiinnehåll, livsmedelssäkerhet och integrering av måltiden som en del i den
pedagogiska/omsorgens verksamhet.
Kommunen har en livsmedelspolicy som antogs av kommunfullmäktige år 2010.
Policyn beskriver kvalitetsmål, lagar och förordningar som vi har att förhålla oss
till samt ekonomiska mål. Som en del i livsmedelspolicyn ligger projektet ”Fokus
Matglädje”. Projektet handlar om att utveckla och lyfta måltider i den offentliga
verksamheten för tillsammans skapa matglädje och en hållbar utveckling inom
förskola och skola, samt inom äldreomsorgen. Tydlig ansvarsfördelning mellan
sektorer krävs för att uppnå bra måltider. Livsmedelspolicyn har inte uppdaterats
och projektet har inte helt slutförts och därför behövs ett omtag göras.
Som motionären skriver i motionen så ska kommunen ta hänsyn till miljö- och
hållbarhetsmål som regeringen satt. Regeringens nya inriktningsmål för offentlig
sektor är 60 procent ekologiskt till 2030. Inom offentlig sektor 2018 är den
ekologiska inköpsandelen 38 % av de totala livsmedelsinköpen. Orust kommun
deltar i Ekomatligan. Ekomatsligan är en ranking av landets kommuner och
regioner avseende deras ekologiska inköp. Vi har 2018 klättrat från plats 17 till
plats 15 i landet och vår ekoandel är nu 47 %. Klimatklivet är ett nytt projekt som
kostenheten medverkar i under en tvåårsperiod. Syftet med projektet är att öka
kompetensen, medvetenheten och engagemanget kring måltiders klimatpåverkan.
Målet är att minska klimatpåverkan från måltider inom våra verksamheter med 13
procent under projektperioden fram till år 2020.
En måltidspolicy ger stöd och verktyg för förtroendevalda och verksamheter att
styra, säkerställa och profilera mat och måltider som erbjuds av Orust kommun.
Med hjälp av måltidspolicyn tydliggörs kommunens målsättning att matgäster i
Orust ska erbjudas goda måltider i en trivsam miljö, tillagade av bra råvaror som
producerats med fokus på en hållbar utveckling. Alla ska känna trygghet i att
måltiderna har rätt näringsinnehåll samt att råvaror, måltidsmiljö och
livsmedelshygien håller hög kvalitet. Goda matvanor ska grundläggas och
matlusten ska stimuleras. Mat och måltider ska bygga på kloka val för hälsa och
miljö inom kommunens ekonomiska ramar.
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En måltidspolicy baserar sig på kommunfullmäktiges mål om Hållbar ekonomisk
hushållning, samt mål om Minskad klimatpåverkan och fossilfritt samhälle.
En måltid är mer än bara maten på tallriken. En bra måltid får matgästen att må
bra och känna matglädje. För att maten skall hamna i magen måste den vara god
och intas i en trivsam miljö. Maten skall också vara säker att äta och näringsriktig,
samt miljömässigt och socialt hållbar. Med integrerad måltid menas att den tas
tillvara som en resurs i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden av
äldre. För att nå en god kvalitet inom alla dessa områden krävs en samverkan
mellan samtliga sektorer. Inom ramen för en måltidspolicy skall handlingsplaner
tas fram per sektor, för att uppnå bra måltider. Handlingsplanerna skall
rapporteras samt revideras årligen till kommunstyrelsen.
Mot denna bakgrund behövs ett politiskt ställningstagande i frågan. Det är ett
politiskt beslut att väga olika krav på maten som serveras i kommunens
verksamheter mot varandra och mot kommunens ekonomi. Därmed instämmer
förvaltningen i förslagsställarens syn på behovet av en måltidspolicy. Med en av
kommunfullmäktige antagen måltidspolicy skulle tjänstemännen få en tydligare
riktning och tydligare ansvarsfördelning. För att måltidspolicyns intentioner ska
kunna uppnås krävs engagemang, öppenhet och ett gott samarbete mellan
samtliga professioner. Motionären föreslår att vi ska ange ramar för agerande,
därmed föreslår förvaltningen att det istället för policy tas fram riktlinjer för
måltid i Orust kommun.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2019-08-15 § 112 att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 2019-05-29.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-28 § 174 att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 201905-29.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-29
Motion daterad 2019-02-05
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Motionären
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Dnr KS/2018:1522, KS/2019:1314

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och ordinarie i
utskottet för vård och omsorg - Theodor Helleberg (KD)
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Godkänna avsägelsen från Theodor Hellberg (KD)
2. Välja Ragnwi Marcelind (KD) som ersättare i kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Theodor Helleberg (KD) avsäger sig i skrivelse, daterad 2019-10-04, sitt uppdrag
som ersättare i kommunstyrelsen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Asker (KD) föreslår kommunfullmäktige välja Ragnwi Marcelind (KD)
som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Berörda personer
Troman
Personalenheten
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Dnr KS/2019:1114

Medborgarförslag om användningsområde för Myckleby skola
Kommunfullmäktige beslutar att
Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag, daterat 2019-09-19, med förslag om användningsområde
för Myckleby skola.
Mycklebyskolan borde kunna användas till alternativt äldre/demensboende. De
som är drabbade av demens har knappast något behov av att bo i tätorten.
Däremot att kunna vistas någonstans där de även har möjlighet att kunna vara
utomhus och kanske finna någon form av förströelse.
På denna plats skulle de kunna ha smådjur att mata och gosa med och en liten
jordplätt att påta i, vilket är välgörande och läkande för en trasig själ och en stökig
hjärna. Ett alternativ mot att sitta neddrogad och inlåst på ett rum.
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Dnr KS/2019:1316

Anmälan om inkomna skrivelser
Motion om förändring av de ekonomiska rutinerna och införandet av
återkommande månatliga uppföljningar – Magnus Lebeck (SD)
KS/2019:1316

