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Plats och tid Kulturhuset Kajutan, 2022-03-30, klockan 08:15-11:30 

Beslutande Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
 Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), §§ 71-86, 88-95 

Eva Skoglund (S), tjänstgörande ersättare § 87 för Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 
Alexander Hutter (S) 
Ulla Buhr (S) 
Anders Arnell (M)  

 Håkan Bengtsson (M); tjänstgörande ersättare för Anne Kolni (M) 
 Michael Relfsson (FO) 
 Susanne Gustafsson (L), tjänstgörande ersättare för Veronica Almroth (L) 
 Lars Larsson (C) 
 Kent Kihl (KD), tjänstgörande ersättare för Maria Sörqvist (C) 
 Martin Reteike (MP) 
 Rolf Sörvik (V) 
 Martin Oscarsson (SD) 
 Ronny Warnesjö (Ober.) tjänstgörande ersättare för Kaj Kvorning (Ober.) 

 
Övriga deltagare Se sidan 3 

Utses att justera Catharina Bråkenhielm (S), Lars Larsson (C) 

Justeringens  
plats och tid Digital justering, måndag 4 april klockan 15:00 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 71-95 
 Emelie Werling Söderroos 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Catharina Bråkenhielm (S) 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Lars Larsson (C) 
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   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande 2022-04-05 nedtagande   2022-04-27 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunförvaltningen, kommunhuset, Henån 

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Emelie Werling Söderroos 
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Övriga deltagare: 

Förtroendevalda 
Eva Skoglund (S), §§ 71-86, 88-95 

Elsie-Marie Östling (S) 

Ulf Sjölinder (KD) §§ 71-86, 88-95 

Tjänstepersoner 

Henrik Lindh, kommundirektör 

Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 

Andreas Sjögren, chef affärsdrivande verksamhet § 72 

Tony Karlsson, driftledare § 72 

Susanne Ekblad, ekonomichef §§ 73-75 

Christina Olsson, HR-specialist § 76 
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§ 71 KS/2022:98 

Förvaltningens information 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektören ger uppdaterad information från förvaltningen om: 

- Ukrainakrisen och arbetet som pågår i kommunen med anledning av detta. 

- Sweden Pelagic AB i Ellös och arbete kring att säkra inhemsk matproduktion. 
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§ 72 KS/2021:1297 

BP 3. Genomförande av om- och utbyggnad av Ellös avloppsreningsverk 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Utifrån genomförd upphandling och preliminär projektplan påbörja genomförande av om- och 
tillbyggnad av Ellös avloppsreningsverk. 

2. Finansiering sker inom ramen för planperiodens investeringsbudget (KF 2019-08-22 § 66). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 274 att en Vatten- och avloppsplan (VA-plan) ska tas fram i 
syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i Orust kommun. Denna VA-plan är 
det tredje dokumentet som ingår i kommunens övergripande VA-planering. Kommunfullmäktige 
beslutade 2017-08-24 § 84 att anta den nu gällande VA-planen inom Orust kommun. VA-planen har 
även reviderats 2021-09-21 § 89 av kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har förelagt Orust kommun att Ellös avlopps-reningsverk från och 
med 2024-01-01 ska uppfylla strängare miljö- och utsläppskrav än vad tidigare tillstånd medgett. 
Samtidigt har kommunens VA-plan visat på att den mest kostnadseffektiva lösningen är att koncentrera 
all avloppsrening till ett avloppsrenings-verk i Ellös. 
 
Behovet redovisas redan i kommunens VA-plan (KF 2017-08-24 § 84), där det går att läsa: I 
översiktsplanen rekommenderas även att reningsverken i Mollösund, Barrevik och Hälleviksstrand ska, 
så snart det finns ekonomiskt utrymme, ersättas av ett nytt reningsverk på sydvästra Orust. Denna 
rekommendation har omprövats och en ny lösning är att pumpa avloppsvattnet från ovan nämnda 
orter till Ellös för behandling i Ellös avloppsreningsverk. Behovsanalys är gjord under hösten 2019 som 
visar att behovet kvarstår. 
 
Idag finns ett fungerande av loppsreningsverk i Ellös som inte kommer att uppfylla de nya, högre, 
myndighetskraven. Själva syftet för projektet är att uppfylla myndighets- och kapacitetskrav för rening 
av avloppsvatten och säkerställa en kostnadseffektiv, modern och säker avloppsrening på Orust. I 
beslutad VA-plan från 2017 är inriktningen att hela Orust avloppsreningskapacitet på sikt ska styras 
mot ett reningsverk. 
 
I gjorda förstudie under hösten 2019 kan sammanfattningsvis konstateras att en om- och utbyggnad av 
Ellös avloppsreningsverk pekar entydigt på att det är mest kostnads-effektivt att ersätta de mindre 
reningsverken med överföringsledningar och sambe-handling i ett större avloppsreningsverk. 
Nödvändig justering av taxor kan beräknas bli 1-2 % lägre per år för perioden 2024-2035 med den 
tilltänkta om- och utbyggnaden, jämfört med att rusta upp de befintliga små avloppsreningsverken på 
Orust. 
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Projektering och investering följer riktlinjer för investeringar och tillhör prioriterad kategori 1: Lagkrav 
eller andra ställda myndighetskrav, till exempel krav från Arbetsmiljöverket eller Länsstyrelsen. 

Framtagande av upphandlingsunderlag och annonsering är genomförd och beslut om tilldelning av 
anbud har tagits enligt delegation LoV133. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-10 
Preliminär projektplan, bilaga 3a, 2022-03-10 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Chef affärsdrivande verksamhet 
Sektor samhällsutveckling 
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§ 73 KS/2022:85 

Prognosrapport februari 2022 för Orust kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna prognosrapport februari 2022 för Orust kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en prognosrapport efter sista februari för 
kommunen. 
 
Det råder för närvarande ett mycket osäkert prognosläge. Kriget i Ukraina innebär ekonomiska 
konsekvenser såsom högre råvarupriser, brist på varor, ökad inflation, högre kostnader samt BNP som 
inte förväntas utvecklas i den takt som man tidigare trott, vilket i sin tur påverkar kommunens 
skatteintäkter. Vad flyktingströmmen får för ekonomiska konsekvenser för kommunen är också mycket 
oklart i nuläget.  
 
Det är troligt att de prognoser för svensk ekonomi som gjordes den 17 februari av Sveriges kommuner 
och regioner (en vecka före invasionen i Ukraina) kommer att påverkas negativt. Därför har en försiktig 
bedömning gjorts av både ökande kostnader och lägre ökning av skatteintäkter som påverkar 
prognosresultatet negativt med 15 miljoner kronor för 2022. 
 
Helårsprognosen beräknas (efter justering med -15 mnkr) till 41,1 miljoner kronor mot budgeterat 28,6 
miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 12,6 miljoner kronor. Sektorerna 
förväntas redovisa ett underskott om 4,7 miljoner kronor. Skatteintäkterna och generella statsbidrag har 
förbättrats jämfört mot budget. 
 
Sektor lärande redovisar en helårsprognos som pekar på ett underskott om 4,2 miljoner kronor. Sektor 
samhällsutveckling redovisar en prognos som pekar mot ett underskott på 0,5 miljoner kronor. Övriga 
sektorer redovisar ingen budgetavvikelse i prognosen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 74 KS/2022:68 

Årsredovisning 2021 för Orust kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
1. Godkänna upprättad årsredovisning för Orust kommun 2021. 
2. Reservera 3,5 miljoner kronor av årets balanskravsresultat till resultatutjämningsreserven. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det ekonomiska resultatet för koncernen uppgick till ett överskott på 70,2 miljoner 
kronor varav kommunen bidrog med 67,7 miljoner kronor och Orustbostäder med 2,4 miljoner 
kronor. Koncernens resultat var 20,9 miljoner kronor bättre än föregående år 
och 50,3 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. I stort sett hela budgetavvikelsen återfanns hos 
kommunen och beror främst på högre skatteintäkter och bidrag i utjämningssystemet. Koncernens 
bruttoinvesteringar uppgick till 141,4 miljoner kronor. Kommunens bruttoinvesteringar uppgick till 
101,4 miljoner kronor, vilket var en lägre nivå än den budgeterade nivån på 143 miljoner kronor. Bland 
de större investeringsutgifterna för kommunen kan nämnas vatten och avloppslänken i Väst, 
markinköp och ombyggnaden av Strandgårdens äldreboende  

Sektorernas budgetavvikelse var sammantaget positivt och uppgick till 18,3 miljoner kronor. Sektor 
lärande redovisade ett större budgetöverskott om 8,3 miljoner kronor. Sektor omsorg redovisade 
budgetöverskott om 6 miljoner. Sektor ledning och verksamhetsstöd fick ett budgetöverskott på 1,1 
miljoner kronor och sektor samhällsutveckling ett budgetöverskott på 3,9 miljoner kronor. Sektor miljö 
och bygg redovisade däremot ett budgetunderskott om 4 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutade 
2021-09-29 § 211 att godkänna miljö och byggnadsnämndens begäran om att få göra ett 
budgetunderskott för 2021 på högst 4,6 miljoner kronor.  

Inom de affärsdrivande verksamheterna redovisade vatten och avloppsverksamheten ett överskott på 
8,3 miljoner kronor och renhållningsverksamheten ett mindre underskott på 0,1 miljoner kronor.  

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ange både finansiella mål och mål för verksamheten 
för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Måluppfyllelsen var god 
för de finansiella målen och god eller delvis god för de sex övergripande 
verksamhetsmålen. Samtliga fyra finansiella mål uppnåddes och av de sex övergripande 
verksamhetsmålen uppnåddes fyra mål helt och två mål delvis. Sammantaget uppfyllde kommunen sin 
egen definition om god ekonomisk hushållning.  

I kommunens ekonomistyrningsprinciper ges möjlighet för kommunfullmäktige att besluta om 
överföring av såväl överskott som underskott för verksamheterna mellan åren. Miljö och 
byggnadsnämnden genom sin sektor redovisade en negativ budgetavvikelse. Det beror främst på 
intäktsbortfall genom reducerade bygglovsavgifter till följd av långa handläggningstider. Bedömningen 
är att nämnden har begränsade möjligheter, utöver pågående omställningsarbete och 
budgetanpassningar, att arbeta in ett underskott kommande år. Övriga sektorer redovisade stora 
budgetöverskott. Även om ekonomistyrningsprinciperna tillåter överföring av överskott är det inget 
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som har tillämpats på många år. Intraprenader har däremot särskilda riktlinjer som tillåter en årlig över- 
och underskottshantering. 

Resultatutjämningsreserven är en del av det egna kapitalet. En uppbyggnad av en 
resultatutjämningsreserv möjliggör att på ett genomtänkt sätt reservera en del av 
överskottet i goda tider för att kunna täcka upp för underskott som uppstår under en 
lågkonjunktur. Årets balanskravsresultat var positivt och uppgick före avsättning till 
65,7 miljoner kronor. Enligt kommunens egna riktlinjer får maximal avsättning till 
resultatutjämningsreserven uppgå till 7 % av skatter och bidrag, det vill säga högst 71,3 miljoner kronor. 
Eftersom resultatutjämningsreserven redan tidigare år uppgått till det maximala värdet får vi endast 
reservera 3,5 miljoner kronor ytterligare för år 2021. Efter årets avsättning uppgår det sammanlagda 
värdet i reserven till det maximala taket på 71,3 miljoner kronor och årets balanskravsresultat efter 
justering för avsättningen var 62,2 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-15Årsredovisning 2021 för Orust kommun 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 75 KS/2021:681 

Upphandling av samarbetspartner för utredning av trygghetsboende i Ellös 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ställa en förfrågan till den nybildade kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) BOrust om 

föreningen är intresserad av att utreda, bygga och förvalta ett nytt trygghetsboende i Ellös 
korsväg.  

2. Om styrelsen i KHF BOrust visar intresse får kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare 
med förutsättningarna för ett nytt trygghetsboende i Ellös och upphandla en samarbetsparter 
som utreder, bygger och förvaltar fastigheten för KHF BOrust. 

3. Eventuella utredningskostnader till samarbetspartnern finansieras av sektor ledning och 
verksamhetsstöd.  

4. Ge utskottet för samhällsutveckling i uppdrag att planera in detaljplaneändring för den gamla 
skoltomten i Ellös korsväg samt finansiering för arbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har under 2021 vid ett par olika tillfällen fått information om 
möjligheterna att utveckla den gamla skoltomten där tidigare Ellös låg- och mellanstadieskola bedrivits. 
Ett förslag som har diskuterats är att uppföra ett trygghetsboende mot bakgrund av det stora intresset 
som visats runt det planerade trygghetsboendet i Henån. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2021-09-15 § 147 att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förutsättningar och 
beslutsunderlag för att möjliggöra en byggnation av ett nytt trygghetsboende i Ellös i den kommande 
kooperativa hyresrättsföreningen. I uppdraget ingår att återkomma med förslag på tidsplan och 
prioritering av detaljplanearbetet. 
 
Förvaltningen har under vintern undersökt dels förutsättningarna kring ny upphandling och dels 
möjligheterna kring ny detaljplan för området. Förutsättningarna kring upphandling är detsamma som 
tidigare, för utredningen av trygghetsboende på Åvägen i Henån. Kommunen har inflytande i såväl 
förutsättningarna som KHF BOrust, vilket gör att samarbetspartnern ska upphandlas. Förvaltningen 
gör bedömningen att arbete och finansiering för detaljplaneändringen kan ske, men bör ske i samverkan 
med den avtalade samarbetspartnern. Förvaltningen har också varit i kontakt med jurist för att 
säkerställa rätt hantering av ärendet. En av rekommendationerna var att invänta bildandet av KHF 
BOrust. KHF BOrust bildades 2022-02-02. 
 
Preliminär tidplan är att upphandling sker under våren. Arbetet med utredning startar efter sommaren. 
Politiska beslut om detaljplansändring samt att ge KHF BOrust i uppdrag att bygga ett nytt 
trygghetsboende sker under år 2023. Därefter genomförs projektering och byggstart kan påbörjas efter 
att Ellös förskola har flyttat ut de tillfälliga lokalerna på skoltomten i samband med att den nya 
förskolan står klar i början av år 2024.  
 
Bakgrunden till att kommunen arbetar vidare med frågan om trygghetsboende är för att vi har ett 
politiskt uppdrag om att prioritera seniorbostäder som hyresrätter vid kommande markanvisningar. Vi 
står också inför en stor ökning av andelen äldre fram till år 2030. Ett modernt och funktionellt utformat 
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trygghetsboende med gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation är ett sätt för 
kommunen att möta det ökande vård- och omsorgsbehovet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-16 § 53 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Ställa en förfrågan till den nybildade kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) BOrust om 
föreningen är intresserad av att utreda, bygga och förvalta ett nytt trygghetsboende i Ellös 
korsväg.  

2. Om styrelsen i KHF BOrust visar intresse får kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare 
med förutsättningarna för ett nytt trygghetsboende i Ellös och upphandla en samarbetsparter 
som utreder, bygger och förvaltar fastigheten för KHF BOrust. 

3. Eventuella utredningskostnader till samarbetspartnern finansieras av sektor ledning och 
verksamhetsstöd.  

4. Ge utskottet för samhällsutveckling i uppdrag att planera in detaljplaneändring för den gamla 
skoltomten i Ellös korsväg samt finansiering för arbetet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Planchef 
Mark- och exploateringschef 
KHF BOrust c/o Riksbyggen 
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§ 76 KS/2022:386 

Antagande av Arbetsmiljö-och personalbokslut 2021. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Anta Arbetsmiljö- och personalbokslut 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor Ledning- och verksamhetsstöd har i uppdrag att årligen göra en sammanfattning av föregående 
års arbetsmiljöhändelser i form av ett bokslut. Syftet är att säkerställa att en återkoppling av 
arbetsmiljön sker till kommunstyrelsen som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön i Orust kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-16 § 48 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Anta Arbetsmiljö- och personalbokslut 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
Administrativa enheten 
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§ 77 KS/2022:450 

Utseende av Säkerhetsskyddschef och biträdande Signalskyddschef 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. utse Linda Johansson till Säkerhetsskyddschef, fr o m 2022-04-01 
2. utse Linda Johansson till biträdande Signalskyddschef, fr o m 2022-04-01 och genomförd 

utbildning 

Sammanfattning av ärendet 
Vid en kommun ska det, om det inte är uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som 

kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen och 

säkerhetsskyddsförordningen. Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot 

spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd 

myndighetens chef. Vid behov kan det utses en biträdande säkerhetsskyddschef.  

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-24, § 184, att utse Magnus Edenmyr till säkerhetsskyddschef. Då 

Magnus sagt upp sig och lämnat sin tjänst ska ny säkerhetskyddschef utses. Enligt den nya 

säkerhetsskyddslagen som börjar gälla 1 december 2021 ska säkerhetsskyddschefen leda och samordna 

säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som 

har meddelats i anslutning till lagen. Detta ansvar får inte delegeras. Säkerhetsskyddschefen ska i Orust 

kommun vara direkt underställd och rapportera till kommundirektören. Linda Johansson har efterträtt 

Magnus Edenmyr sedan 2022-01-10 som säkerhets- och beredskapsstrateg och föreslås därför som ny 

Säkerhetsskyddschef. Utvecklingsstrateg Anita Jakobsson är sedan tidigare utsedd till biträdande 

säkerhetskyddschef.  

Informations- och kommunikationssystem är viktiga och strategiska resurser inom i stort sett all 

samhällsverksamhet och måste skyddas med olika medel och metoder, där kryptografiska funktioner är 

ett sätt. Idag finns nationellt godkända kryptosystem för att skydda information som omfattas av 

sekretess. För att system som använder kryptografiska funktioner ska kunna ge ett effektivt skydd krävs 

att hela processen, allt från generering av kryptonycklar till slutanvändarnas hantering av systemet, 

håller en nivå som är anpassad för den information som systemet avser skydda. För planering av det 

civila försvaret ställs det krav på att kommunerna börjar arbeta med signalskyddsfrågor, varför det bör 

tillsättas en signalskyddsorganisation under ledning av en signalskyddschef och en biträdande 

signalskyddschef. Linda Johansson är ny säkerhets- och beredskapsstrateg och föreslås utses till 

biträdande signalskyddschef efter 2022-04-01 och genomgången utbildning. Linda Johansson ersätter 

därmed Göran Engblom som idag innehar uppdraget som biträdande signalskyddschef.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-16 § 52 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. utse Linda Johansson till Säkerhetsskyddschef, fr o m 2022-04-01 
2. utse Linda Johansson till biträdande Signalskyddschef, fr o m 2022-04-01 och genomförd 

utbildning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-02 

Beslutet skickas till 
Utvecklingschef 
Utvecklingsstrateg 
Säkerhets- och beredskapsstrateg 
Kommundirektör 
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§ 78 KS/2022:455 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Revidera § 18 och § 28 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige enligt förslag. 
2. Införa en reglerad talartid i § 25 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige till 3 minuter för 

anförande, och i övrigt enligt förslag till revidering. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagen, § 71-72, står att fullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad 

som, utöver det som regleras i kommunallagen, ska gälla för fullmäktiges sammanträden och 

handläggning av ärenden. Denna arbetsordning behöver kontinuerligt uppdateras för att anpassas till 

aktuella förhållanden. 

Den största föreslagna förändringen gäller anpassning till digitala verktyg för kommunfullmäktiges 

sammanträden. 

I takt med samhällets ökade digitalisering effektiviseras våra arbetssätt allt mer. I de riktade uppdragen 

antagna av kommunfullmäktige för aktuell tidsperiod ligger också ett uppdrag till samtliga sektorer att 

arbeta mot smarta digitala lösningar. Med anledning av detta kommer ett digitalt verktyg för 

omröstning och närvarohantering att införas för kommunfullmäktiges sammanträden. För att detta ska 

kunna ske behöver en anpassning i arbetsordningen göras, detta berör § 18 samt § 28. 

Den andra föreslagna förändringen gäller reglering av talartiden för deltagare vid sammanträdet. En 

föreslagen rekommenderad tidsbegränsning har lagts vid 4 minuter. Detta för att kunna ge möjlighet 

för aktivare debatter, där fler ledamöter kan komma till tals. Detta berör § 25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-16 § 54 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige besluta att: 

1. Revidera § 18 och § 28 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige enligt förslag. 
2. Införa en reglerad talartid i § 25 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige enligt förslag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Rolf Sörvik (V) yrkar på att ändra den reglerade talartiden i § 25 från det föreslagna 4 minuter till att 

istället införa 3 minuters talartid. 

Anders Arnell (M), Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) och Susanne Gustafsson (L) yrkar bifall till Rolf 

Sörviks (V) förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, liggande förslag från kommunstyrelsens 

arbetsutskott samt Rolf Sörviks (V) förslag, och ställer dessa två mot varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Rolf Sörviks (V) förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-04 
Arbetsordning för Orust kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Orust Kommuns Författningssamling 
Administrativa enheten 
Kommunfullmäktiges sekreterare 
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§ 79 KS/2022:71 

Godkännande av ägardirektiv för Netwest Sweden AB 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Orust kommun ställer sig bakom föreslaget ägardirektiv. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna för 
Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits 
fram.  
Under 2022 kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp för fler 
kommuner att bli delägare. 
 
Förslaget har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och stämts av vid ett extra ägarsamråd under 
hösten. Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den 19 maj 2022. Ett 
ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman. 
Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman. 
Protokollsutdrag från respektive ägares beslut önskas senast 31 april. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-16 § 55 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige besluta att: 
Orust kommun ställer sig bakom föreslaget ägardirektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-01 

Beslutet skickas till 
Netwest Sweden AB 
Kommundirektör 
Ekonomienheten 
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§ 80 KS/2022:267 

Redovisning av obesvarade motioner 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagen kap 5 § 35 framgår det att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut 

inom 1 år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta 

och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.  

Fullmäktige kan då välja att avskriva motionen från vidare handläggning, ett sådant beslut bör dock 

motiveras tydligt (2017:725). 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 ska kommunstyrelsen en gång varje år redovisa de 

motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska enligt arbetsordningen göras på 

kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april. 

I februari 2022 fanns det inga motioner som har en handläggningstid som överstiger ett år. En 

redovisning över de motioner som är obesvarade per den 20 februari 2022 finns med som underlag till 

denna tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-16 § 56 att föreslå kommunstyrelsen överlämna till 
kommunfullmäktige besluta att: 
Lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21 
Redovisning av obesvarade motioner 2022-02-20 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare 
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§ 81 KS/2021:1129 

Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall enligt bilaga, daterad 2022-02-17. 
2. Den nya taxan gäller från och med 2022-05-01. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Michael Relfsson (FO) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se sida 20). 

Sammanfattning av ärendet 
Avfall från privatpersoner och från företag (verksamhetsavfall) tas emot på Månsemyrs 
avfallsanläggning. Avgifterna regleras i dokumentet ”Återvinningscentral- och verksamhetsavfall – 
Taxa”, daterad 2022-02-17. Kostnader och intäkter från respektive verksamhet (privatperson/företag) 
ska belasta respektive tillgodogöra renhållningskollektivet, så att någon subventionering inte uppstår. 
Taxan är baserad på de ramavtal kommunen har med respektive entreprenörer samt en 
hanteringskostnad av materialet på Månsemyrs avfallsanläggning. 
 
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-03-15 § 53 att föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige för beslut: 

1. Anta taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall enligt bilaga, daterad 2022-02-17. 
2. Den nya taxan gäller från och med 2022-05-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-17 
Återvinningscentral- och verksamhetsavfall – Taxa, daterad 2022-02-17 

Beslutet skickas till 
Enhetschef renhållning 
Chef affärsdrivande verksamhet 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Reservation KS 2022-03-30 

Folkviljan Orust reserverar sig mot beslut gällande företagens avgifter på Månsemyr 2022. 

Folkviljan Orust vill att man ska titta på möjligheterna att värdet på fraktioner med gällande 

marknadspris/ dagspris skall återbetalas till Orust kommun, som nu tillfaller entreprenören. 

Folkviljan Orust 

Michael Relfsson  
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§ 82 KS/2020:1174 

Prövning av begäran om planbesked för fastigheterna Härmanö 2:99 och 2:197 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Meddela positivt planbesked för att ändra detaljplan för Härmanö 2:99 och Härmanö 2:197 i 

Orust kommun med följande villkor att storleken på altan inom Härmanö 2:197 minskas och 

ytan iordningsställs på ett sådant sätt att allmänhetens tillgänglighet till passagen säkerställs. 

Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan för Härmanö 2:99 och Härmanö 2:197 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan syftar till att legalisera en altan som är uppförd på allmän platsmark. Marken ägs av Orust 
kommun och är upplåten till Gullholmens samfällighetsförening. Utskottet för samhällsutveckling 
beslutade 2021-01-11 att låta sökande inkomma med planbesked som alternativ till 
rivningsföreläggande. Marken utgör idag en passage till en pir som används bland annat för fiske och 
området har utsikt mot havet och Islandsberg. Det bedöms ha ett värde som allmän platsmark på grund 
av detta. Att bevilja utökningar av kvartersmark i kustsamhällena bedöms sammantaget kunna ha en 
negativ påverkan på kulturmiljö och möjlighet till friluftsliv. I detta fall bedöms dock allmänhetens 
tillgänglighet kunna säkras i så stor utsträckning att det enskilda intresset av att ha kvar altanen som 
funnits där under lång tid bedöms som skäl till att ge positivt planbesked. Kommunen har i dialog med 
berörda parter tagit fram ett förslag på fördelning av ansvar och kostnader.  

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-03-15 § 57 föreslå kommunstyrelsen besluta att:  

1. Meddela positivt planbesked för att ändra detaljplan för Härmanö 2:99 och Härmanö 2:197 i Orust 
kommun med följande villkor att storleken på altan inom Härmanö 2:197 minskas och ytan 
iordningsställs på ett sådant sätt att allmänhetens tillgänglighet till passagen säkerställs. Beslutet har 
fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.  
2. Ge förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan för Härmanö 2:99 och Härmanö 2:197 
 
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Rolf Sörvik (V), Anders Arnell (M) och Ulla Buhr (S) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings 

förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24 
Översiktskarta 2020-12-17 
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Beslutet skickas till 
Miljö och bygg 

Mark och exploatering 

Sökande 
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§ 83 KS/2010:378 

Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Brattås 1:60 och Brattås 1:62 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Lämna medgivande för överlåtelse av exploateringsavtal för Brattås 1:60 och Brattås 1:62 i den del som 
gäller Brattås 1:62 de nya ägarna enligt överlåtelseavtal daterat 2022-01-17. 

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun tecknade 2010-04-19 ett exploateringsavtal med fastighetsägarna till Brattås 1:60 och 

Brattås 1:62. I avtalet, punkt 8.2, står: ”Exploatören får inte utan kommunens skriftliga medgivande 

överlåta detta avtal på annan fysisk eller juridisk person. Det ankommer på exploatören att begära 

sådant medgivande.” 

Fastigheten Brattås 1:62 har sålts och de nya fastighetsägarna har kontaktat kommunen och begärt 

medgivande för överlåtelse av exploateringsavtalet. Överlåtelsen innebär att de nya ägarna till Brattås 

1:62 övertar exploateringsavtalet från fastighetens tidigare ägare. Vid överlåtelsen överlåts även tillägg 

till exploateringsavtal daterat 2014-13-28. 

För fastigheten Brattås 1:60 som ingår i samma exploateringsavtal fortsätter exploateringsavtalet att 

gälla på samma sätt som tidigare.  

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-03-15 § 59 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige besluta att: 

Lämna medgivande för överlåtelse av exploateringsavtal för Brattås 1:60 och Brattås 1:62 i den del som 
gäller Brattås 1:62 de nya ägarna enligt överlåtelseavtal daterat 2022-01-17. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24 
Överlåtelseavtal daterat 2022-01-17 
Exploateringsavtal daterat 2010-04-19 
Tillägg till exploateringsavtal daterat 2014-03-28 
Översiktskarta 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
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§ 84 KS/2022:104 

Fastställande av Riktlinjer för bryggor i Orust kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Fastställa Riktlinjer för bryggor, daterade 2022-02-25. 

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun saknar idag riktlinjer för bryggor på kommunal mark. För att förtydliga kommunens 

handläggning och regler för bryggor på kommunal mark samt för att långsiktigt värna om allmänhetens 

tillgång till strandnära mark- och vattenområden har riktlinjer för bryggor tagits fram. Riktlinjerna är 

vägledande i handläggningen av bryggfrågor och förenklar beslutsprocessen. 

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-03-15 § 60 att föreslå kommunstyrelsen lämna följande 
förslag till kommunfullmäktige för beslut: 
Fastställa Riktlinjer för bryggor, daterade 2022-02-25. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) och Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25 
Riktlinjer för bryggor daterade 2022-02-25 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
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§ 85 KS/2022:414 

Godkännande av patientsäkerhetsberättelse 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2021. 

Sammanfattning av ärende 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10 § PSL, ska vårdgivare senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 
under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka 
resultat som har uppnåtts. 

Patientsäkerhetsberättelsen är en del av ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet enligt 
SOSFS 2011:9 och beskriver patientsäkerhetsarbetet med kvalitetsregister, egenkontroller, riskanalyser, 
avvikelser samt klagomål och synpunkter. 

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver också vilka åtgärder som behöver vidtas 2022 för att en god 
patientsäkerhet, enligt lag och författningskrav, ska bibehållas. 

Utskottet för omsorg beslutade 2022-03-08 § 6 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Patientsäkerhetsberättelsen 2021 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
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§ 86 KS/2022:133 

Remiss från VästKom - samverkansavtal digitala hjälpmedel 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Ställa sig bakom förslag till samverkansavtal från Västkom gällande digitala hjälpmedel. 

Sammanfattning av ärende 

Utredningen om välfärdsteknik i samverkan har pågått sedan mars 2021 och resultaten från utredningen 
visar att invånarna får en mer jämlik tillgång på digitala hjälpmedel av hög kvalitet om regionen och 
kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta. Vidare framkommer av utredningen att det 
finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en bättre användning av de gemensamma 
resurserna, exempelvis kopplat till upphandling, logistik och support. Det finns också ett brett stöd i 
regionen och bland kommunerna för den principiella modellen för hur en sådan samverkan ska 
fungera.  

För att säkra framdrift har ett förslag på samverkansavtal formulerats och förankring i relevanta forum 
påbörjats. Avsikten är att förslaget på samverkansavtal ska kunna gå ut på remiss under våren 2022 för 
att därefter hanteras i samverkansstrukturen med sedvanliga rekommendationer till huvudman som 
följd.  

Utskottet för omsorg beslutade 2022-03-08 § 8 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Ställa sig bakom förslag till samverkansavtal från Västkom gällande digitala hjälpmedel. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
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§ 87 KS/2022:553 

Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2021 samt 
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2021. 

2. Bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar även att förvaltningen undersöker om ansvarsfrihet kan beviljas en stiftelse 

innan kommunfullmäktige sammanträder den 2022-04-21. 

Jäv 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) och Ulf Sjölinder (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av 

ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Orustbostäder har upprättat en årsredovisning för år 2021. Till årsredovisningen medföljer 
även revisionsberättelse och granskningsrapport. 

Kommunfullmäktige ska nu ta ställning till om årsredovisningen för 2021 kan godkännas, samt 
behandla frågan om ansvarsfrihet för år 2021. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Kihl (KD) lyfter frågan om man verkligen kan bevilja en stiftelse ansvarsfrihet. Efter överläggning 

blir förslag till beslut att: 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2021. 

2. Bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2021. 

Samt att uppdra åt förvaltningen att undersöka om ansvarsfrihet kan beviljas en stiftelse innan 

kommunfullmäktige sammanträder den 2022-04-21. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Kent Kihls (KD) förslag till beslut, och finner att 

förslaget bifallits. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16 
Stiftelsen Orustbostäders Årsredovisning 2021 inklusive revisionsberättelse samt granskningsrapport 
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Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Stiftelsen Orustbostäder 
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§ 88 KS/2022:221 

Uppföljning av samverkansavtal 2021 avseende lokalt folkhälsoarbete 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna uppföljning av samverkansavtal 2021 avseende lokalt folkhälsoarbete. 

            

Sammanfattning av ärendet 

Orust kommun har sedan Västra Götalandsregionen bildades ingått samverkansavtal tillsammans med 

Norra hälso-och hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) avseende det gemensamma folkhälsoarbetet. 

Gällande avtal sträcker sig fram till december 2023. 

I avtalet ingår att årligen följa upp de folkhälsoinsatser som ligger inom ramen för Folkhälsorådets 

prioriterade områden och uppföljningen skall tillsammans med en ekonomisk redovisning vara HSN 

tillhanda och till KS för godkännande.  

Folkhälsorådets utgångspunkt i folkhälsoarbetet är det nationella målet för folkhälsa med att skapa 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen och särskilt uppmärksamma dem med 

sämre hälsa. Till grund ligger också Orust kommuns övergripande mål samt hälso-och 

sjukvårdsnämndens mål och inriktningsdokument.  

Under 2021 har folkhälsorådet prioriterat trygga och goda uppväxtvillkor – främja goda skolresultat för 

barn och unga, stärka arbetet med att öka tryggheten, motverka psykisk ohälsa och ett åldrande med 

livskvalité. 

Uppföljningen redovisar de insatser som genomförts. Ett stort fokus har varit att starta 

stödgruppsverksamhet för barn och unga som lever i familjer med psykisk ohälsa, missbruk, våld i nära 

relationer eller är separerade.  

En del omprioriteringar har gjorts på grund av smittspridningen av Covid-19. Ett överskott redovisas 

eftersom en del insatser inte kunnat genomföras med anledning av Covid-19, dessa förväntas att 

genomföras under 2022 och följas upp i uppföljningen samma år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-14 

Folkhälsorådet 2022-01-27 § 229 

Uppföljning av folkhälsoinsatser 2021 

 

Beslutet skickas till 

Hälso-och sjukvårdsnämnden Agneta Eriksson  

Folkhälsostrateg   



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  30 

 

Kommunstyrelsen 2022-03-30 

 

 

 

 

§ 89 KS/2022:353 

Fyllnadsval av 1 ersättare i utskottet för omsorg 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Utse Anders Wingård (FO) till ersättare i utskottet för omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Hans Pernervik (Ober.) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i utskottet för omsorg.  

Fyllnadsval av 1 ersättare i utskottet för omsorg behöver därmed förrättas. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Michael Relfsson (FO) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Anders Wingård (FO) till ersättare i 

utskottet för omsorg. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Michael Relfssons (FO) förslag till beslut, och 

finner att förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 
Utskottet för omsorgs sekreterare 

HR 

Troman 
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§ 90 KS/2022:591 

Fyllnadsval av 1 ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Utse Håkan Bengtsson (M) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Anne Kolni (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Fyllnadsval av 1 ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott behöver därmed förrättas. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Håkan Bengtsson (M) till ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Anders Arnells (M) förslag till beslut, och finner 

att förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare 

HR 

Troman 
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§ 91 KS/2022:249 

Beslut om fördelning av tillfällig utökad förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022, 
statsbidraget "Skolmiljarden" 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Tilldela Sektor Lärande statsbidraget ”Skolmiljarden” för förstärkningar för elever i årskurs F-9 
under år 2022. 

2. Vid en utökning av statsbidraget 2022, tillförs dessa Sektor Lärande och fördelas på samma sätt 
som dessa 1 765 036 kronor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att möta den tuffa utmaningen som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att 
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 2022. Syftet med tillskottet är att bidra till 
goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de 
har rätt till, trots pandemin. 
 
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till 
varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning.  
 
Kommunens bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.  
 
Orust kommuns tilldelning av ”skolmiljarden” blir 1 765 036 kronor. 
 
Statsbidraget kommer fördelas enligt nedanstående: 
Orust kommun  1 503 591 kronor 
Friskolor Orust  250 028 kronor 
Utanför kommunen 11 417 kronor 
 
Beräkningen har skett utifrån inskrivna elever i årskurs F-9, inte särskolan. 
 
Utskottet för lärande beslutade 2022-03-14 § 13 föreslå Kommunstyrelsen besluta att: 

1. Tilldela Sektor Lärande statsbidraget ”Skolmiljarden” för förstärkningar för elever i årskurs F-9 
under år 2022. 

2. Vid en utökning av statsbidraget 2022, tillförs dessa Sektor Lärande och fördelas på samma sätt 
som dessa 1 765 036 kronor. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-01 

Beslutet skickas till 
Sektor Lärande 
Ekonomienheten  
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§ 92 KS/2022:232 

Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

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 20 rapporter: 6 rapporter avser Henåns 
skola och 14 rapporter avser Ängås skola. 

Utskottet för lärande beslutade 2022-03-14 § 20 att:  

1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom. 
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§ 93 KS/2022:522, KS/2022:528 

Anmälan av inkomna skrivelser 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelse 2021, Fiskekommunerna 

KS/2022:522 

Protokoll VästKoms styrelse 8 mars 2022  

KS/2022:528 
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§ 94 KS/2022:109 

Anmälan av delegerade beslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegerade beslut Kommunstyrelsen 220217-220323 

Anställningsavtal numrerade 88-163, HR-enheten 
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§ 95 KS/2022:29 

Ordförandens information 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden ger information i följande ärenden; 

- Vårdcentral på Orust. Kontakt har tagits med Närhälsan med budskap om att det finns 

önskemål om ytterligare aktör som bedriver vårdcentral i kommunen. Närhälsan ska utreda 

deras möjlighet till detta. 

- Avgörandet i försäljningen av Myckleby skola har kommit. Överklagandet avslogs. 

- Kommunstyrelsens sammanträden. Om smittspridningen i Covid-19 fortsätter att ligga på låga 

nivåer kommer kommunstyrelsen från och med april åter sammanträda i kommunhusets 

lokaler. 
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