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Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
 

 

Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
Plats och tid Årholmen, 2022-03-16, klockan 08:15 
 
Ledamöter   
Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)  
Anders Arnell (M) 
Lars Larsson (C)  
Martin Reteike (MP)  
 

Ersättare  
Alexander Hutter (S) 
Anne Kolni (M) 
Michael Relfsson (FO) 
Veronica Almroth (L) 
Rolf Sörvik (V) 

 
Övriga 
Henrik Lindh, kommundirektör 
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 
 
Utses att justera 
 
Justeringens plats och tid Digital justering, måndag 21 mars klockan 15:00 
 
 
 

Ärende Diarienummer Föredragande 

1. Information om pågående 
investeringsprojekt VA-Länk Väst 

KS/2017:954 Andreas Sjögren 
08:20-08:40 

2. Granskningsyttrande Uddevalla 
Översiktsplan 2022 

KS/2021:553 Rickard Karlsson 
08:40-09:00 

3. BP 2. Projektering av ny förskola i 
Svanesund 

KS/2020:708 Pär Svensson 
09:00-09:20 

4. Muntlig information om 
prognosrapport februari 2022 för 
Orust kommun 

KS/2022:85 Susanne Ekblad 
09:20-09:40 

5. Information om prognosrapport 
februari 2022 för sektor ledning och 
verksamhetsstöd 

KS/2022:85 Henrik Lindh 
09:40-09:45 

  Paus 09:45-10:05 

6. Antagande av Arbetsmiljö-och 
personalbokslut 2021. 

KS/2022:386 Ann-Katrin 
Otinder, Christina 
Olsson 
10:05-10:35 

7. Löneöversyn 2022 KS/2022:449 Ann-Katrin 
Otinder, Christina 
Olsson 
10:35-11:05 
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Ärende Diarienummer Föredragande 

8. Information om förstudien för 
centraliserad bemmaningsenhet 

 Ann-Katrin 
Otinder 
11:05-11:20 

9. Information om remiss- Skärpt syn på 
brott mot journalister och utövare av 
vissa samhällsnyttiga funktioner. SOU 
2022:2 

KS/2022:362 Henrik Lindh 
11:20-11:25 

10. Utseende av Säkerhetsskyddschef och 
biträdande Signalskyddschef 

KS/2022:450  

11. Upphandling av samarbetspartner för 
utredning av trygghetsboende i Ellös 

KS/2021:681  

12. Revidering av arbetsordning för 
kommunfullmäktige 

KS/2022:455  

13. Godkännande av ägardirektiv för 
Netwest Sweden AB 

KS/2022:71  

14. Redovisning av obesvarade motioner 
2022 

KS/2022:267  

15. Kommundirektörens information KS/2022:26  

16. Utskottens information KS/2022:27  

17. Information från andra möten och 
sammanträden 

KS/2022:28  

18. Ordförandens information KS/2022:29  
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ORUST KOMMUN 
 
 
 
Catharina Bråkenhielm Emelie Werling Söderroos 
Ordförande  Sekreterare 
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Omröstningsprotokoll 

 

Parti Ledamot Tjänst-
görande 

Omröstningsprotokoll 

KSAU § KSAU § KSAU § 

 Ordinarie  Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

S Catharina Bråkenhielm           

S Britt-Marie Andrén 
Karlsson 

          

M Anders Arnell           

C Lars Larsson           

MP Martin Reteike           

 Ersättare  Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

S Alexander Hutter           

M Anne Kolni           

FO Mikael Relfsson           

L Veronica Almroth           

V Rolf Sörvik           

 Summa           

  



   Datum    5(31) 
  2022-03-09  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 

Information om pågående investeringsprojekt VA-Länk Väst, KS/2017:954 
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Granskningsyttrande Uddevalla Översiktsplan 2022, KS/2021:553 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Lämna granskningsyttrande över Översiktsplan för Uddevalla kommun 2022, enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28. 

Sammanfattning av ärendet 

Uddevalla kommun har sänt ut granskningshandling till ny översiktsplan, Översiktsplan för 
Uddevalla kommun 2022. Granskningstiden är 2022-01-31 till 2022-03-31.  
 
Orust kommun yttrade sig i samrådet enligt kommunstyrelsens beslut, KS 2021-08-25 § 201. 
Orust kommun ställde sig i sitt yttrande positiva till fortsatt mellankommunal VA-planering med 
vatten- och reservvattenförsörjning över kommungränsen. Orust kommun lyfter i sitt 
samrådsyttrande den mellankommunala kustzonsplaneringen som ett lyckat samverkansprojekt. 
Vidare lyfter Orust kommun pendlingsfrågan som en viktig beröringspunkt i samrådet främst 
Torp köpcentrum och STO-kommunernas förslag på brokoppling mellan Orust och 
Stenungssund. 
 
Uddevalla kommun har sammanfattat Orust kommuns samrådsyttrande ofullständigt och inte 
gett några utförligare svar eller ställningstaganden. Orust kommun vill framhålla vikten av 
översiktsplaneprocessen som en möjlighet att diskutera och göra ställningstaganden i 
mellankommunala frågor. Därför uppmuntras Uddevalla kommun att utveckla sitt svar med 
tydligare ställningstaganden i granskningsutlåtandet.  Orust kommun ställer sig positiva till en 
fortsatt samverkan kring mellankommunala frågor, särskilt gällande regional infrastruktur.    
 
Granskninghandlingar till Uddevalla översiktsplan.   

Utredning 

Bakgrund  

Översiktsplanen är digital och har som mål att vara en interaktiv och digital ingång till 
kommunen. I översiktsplanen redovisas kommunens vision och riktningar för utveckling och 
bevarande, samt nationella och kommunala mål och intressen. Arbetet med översiktsplanen har 
föregåtts av en medborgardialog och framtagande av färdplan. 
 
Orust kommun yttrade sig i samrådet enligt kommunstyrelsens beslut, KS 2021-08-25 § 201. 
Yttrandet berör inte frågor som behandlas i fördjupade översiktsplaner för Uddevalla stad 
(inklusive Torp) och Ljungskile.  
 
Yttrandet har tagits fram i samverkan med utvecklingsenheten.  
 
Mellankommunala frågor 
Orust kommun ställde sig i sitt yttrande positiva till fortsatt mellankommunal VA-planering med 
vatten- och reservvattenförsörjning över kommungränsen. Uddevalla lyfter möjligheten att 
utveckla samarbetet med ledningar för vatten och avlopp mellan Töllås i Orust kommun och 

https://karta.uddevalla.se/opgranskning/
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Sundsandvik/Kristevik i Uddevalla kommun. Innan det kan bli möjligt att genomföra en sådan 
anslutning behöver Uddevalla kommun göra kapacitetsberäkningar. Tidplanen för detta är enligt 
granskningshandlingarna år 2027-2029. Orust kommun är positiva till fortsatt dialog i frågan. 
 
Orust kommun påtalade i sitt samrådsyttrande behovet av dialog kring utbyggnad av 
avloppsreningskapacitet för Uddevalla kommun. Frågan berörs dock inte i granskningsyttrande 
utan hanteras i avgränsningssamrådet för Skansverkets utbyggnad.  
 
Orust kommun lyfter i sitt samrådsyttrande den mellankommunala kustzonsplaneringen som ett 
lyckat samverkansprojekt och uppmärksammar att den fått en fortsättning i den fördjupade 
översiktsplan för havet som Orust kommun tar fram tillsammans med Tjörns kommun.  
 
Övriga viktiga samverkansområden som nämns i samrådsyttrandet är näringslivsfrågor, 
besöksnäring och klimatanpassning. Fiskekommunerna, Ett enat Bohuslän, 8 fjordar, planerad 
gemenensam näringslivsplan och kommande Leader-området 2023 lyfts som samverkansforum.  
 
Utveckling i kustzonen 
Orust kommun ställer sig i sitt samrådsyttrande positiva till att bostadsutvecklingen planeras till 
områden som redan är ianspråktagna för bostäder. Det är även positivt att stora ytor för 
grönområde och jordbruksmark bevaras. 
 
Resande och infrastruktur  

Vidare lyfter Orust kommun pendlingsfrågan som en viktig beröringspunkt i samrådet. 
Uppskattningsvis är inpendling och utpendling mellan Orust och Uddevalla relativt jämn och det 
är viktigt att pendlingen fungerar åt båda håll även i framtiden. Kommunen vill prioritera 
kollektivtrafik för arbetspendlare och skolungdomar. Orust kommun är därför beroende av att 
Uddevalla kommun utvecklar järnvägsstationen och kollektivtrafiknoden som finns på Torps 
köpcentrum på ett sätt som gynnar pendlare från Orust. Det är viktigt att det finns goda 
möjligheter för pendlare att parkera både vid järnvägsstationen och kollektivtrafiknoden. I 
granskningshandlingarna noteras att utredningsområde för höghastighetsjärnväg går via 
Uddevalla centrum.  
 

Kommunen påtalar även arbetet med att få en ny brokoppling mellan Orust och Stenungssund 
kommun. Även om bron ligger utanför Uddevallas kommungräns så kan den indirekt komma att 
påverka Uddevalla genom förstärkt väginfrastruktur nära  
södra kommungränsen som kan innebär utvecklingsmöjligheter där, samt minskad trafik på 
Uddevallabron och förbi Torp köpcentrum till Orust. Uddevalla kommun kommer ges möjlighet 
att delta i arbetet med ÅVS:en som beräknas påbörjas under 2022. Vidare ser Orust kommun 
också behov av samverkan och dialog med Trafikverket i andra gemensamma infrastrukturfrågor, 
såsom väg 160 och väg 161. 
 
Uddevalla kommun har i sin samrådsredogörelse inte själva sammanfattat yttrandet utan använt 
sig av Orust kommuns sammanfattning i tjänsteskrivelsen till samrådsyttrande. Yttrandet 
besvaras med ”Noteras”.  

Bedömning 

Orust kommun noterar att inga ändringar gjorts avseende de synpunkter som samrådsyttrande 
berörde. De flesta synpunkter bedöms heller inte varit av en karaktär som påkallar förändringar i 
planhandlingarna.  
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Vidare noteras att Uddevalla kommun har gjort en ofullständig sammanfattning av yttrandet. 
Orust kommun vill framhålla vikten av översiktsplaneprocessen som en möjlighet att diskutera 
och göra ställningstaganden i mellankommunala frågor. Därför uppmuntras Uddevalla kommun 
att utveckla sitt svar med tydligare ställningstaganden i granskningsutlåtandet.   
 
Detta gäller särskilt frågor som berör regional infrastruktur. Arbetet med en bro mellan Orust 
och E6 som STO-kommunerna driver är en av frågorna som Orust kommun önskar 
ställningstaganden kring. Då broleden föreslås strax söder om kommungränsen bedömer Orust 
att det påverkar förutsättningarna för kommunikationer och bebyggelse, främst från Ljungskile 
och söderut. Vidare bedömer Orust kommun att utvecklingen av Torp som knutpunkt för 
kollektivtrafik är en fråga som är viktig att hantera i ett mellankommunalt perspektiv.   
 
Orust kommun ställer sig positiva till en fortsatt samverkan kring mellankommunala frågor, 
särskilt gällande regional infrastruktur.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09 
Samrådsyttrande 2021-07-28 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 
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BP 2. Projektering av ny förskola i Svanesund, KS/2020:708 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
1. Utifrån genomförd förstudie påbörja projektering av ny förskola i Svanesund. 
2. Finansiering av projekteringen på 300´000 kronor sker inom årets investeringsbudget (KF 

2021-03-11 § 25 samt KF 2022-03-10 § X). 
3. Den nya förskolan byggs enligt grundkonceptet med ett mottagningskök, vilket innebär 

samma princip som för övriga förskolor samt att det är den mest kostnadseffektivaste 
lösningen enligt förvaltningens utredning.  

Sammanfattning av ärendet 

I arbetet med detaljplan för Svanesund Centrum norra ingår ny förskola och 100 bostäder. Den 
nya förskolan kan ersätta Sesterviksvägens förskola samt möta efterfrågan med fler platser. 
Utskottet för lärande beslutade 2021-02-01 § 4 att utifrån genomförd behovsanalys ge sektorchef 
i uppdrag att av sektor samhällsutveckling, fastighetsenheten, beställa en förstudie avseende 
verksamhetslokaler för en ny förskola i Svanesund. 
 
Förstudien är nu klar och bygger på en konceptförskola. Ett färdigt koncept innebär en 
nybyggnation utifrån redan framtagna ritningar och upphandling, vilket också förkortar 
projekteringstiden. Detaljplanearbetet har dragit ut på tiden, vilket medfört att färdigställandet av 
förskolan också påverkats, men detaljplanen beräknas ha beslutats och vunnit laga kraft under 
september 2022. 
 
Projekteringskostnaden beräknas till 300´000 kronor under 2022 och finns inom årets 
investeringsbudget.  
 
I beslutad budget och flerårsplan för 2022-2024 finns Svanesunds nya förskola med som ett 
större prioriterat investeringsprojekt. Den beräknade kostnaden för nybyggnationen är 54,1 
miljoner kronor inkl. markarbete och projektering och byggherrekostnader. 
Det är ett par miljoner mer än vad vi beräknade i våra tidiga kalkyler och behöver arbetas in i 
kommande budget och flerårsplan för 2023-2025. 
 
Byggstarten är planerad till mars 2023 och den nya förskolan färdigställs för inflyttning under 
mars 2024. 
 
Förvaltningen har utrett alternativ för måltidslösning i den nya förskolan. Utredningen som 
presenteras i bilaga 1 visar att alternativ 1 mottagningskök är den mest kostnadseffektivaste 
lösningen samt den princip som idag redan finns på övriga förskolor. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-01 
Beställning förstudie daterad 2021-03-01 
Förstudie daterad 2022-02-28 
Bilaga 1 Alternativ måltidslösning på ny förskola i Svanesund 
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten  
Sektorchef lärande 
Fastighetschef 
Kostchef 
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Muntlig information om prognosrapport februari 2022 för Orust kommun, KS/2022:85 
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Information om prognosrapport februari 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd, 
KS/2022:85 
 
  



   Datum    13(31) 
  2022-03-09  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 

Antagande av Arbetsmiljö- och personalbokslut 2021., KS/2022:386 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09 
 

Beslutet skickas till 

HR enheten 
Administrativa enheten 
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Löneöversyn 2022, KS/2022:449 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
1. Uppdra till förvaltningen att fullfölja den inriktning som presenterades på sammanträdet. 
2. Inte finansiera det sänkta arbetstidsmåttet inom ramen för löneöversynen 2022. 
3. Kompensera sektor omsorg för kostnaderna som uppstår till följd av det ändrade 

arbetstidsmåttet under 2021 och 2022 för medarbetare som arbetar natt med 700 000 kr 
för 2022 och 900 000 kr för 2023. Finansiering sker från ofördelad budget. 

4. Godkänna föreslagna åtgärder utifrån lönekartläggningen för 2020. 
5. Åtgärderna beräknas kosta 1,5 miljoner kronor per år och finansieras inom ramen för 

fördelad budget. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en omvärldsanalys samt en lönekartläggning. Syftet 
är att fastställa löneökningsbehovet, det vill säga utfall gällande löneöversyn 2022. Från och med 
den 1 april 2022 sänks den genomsnittliga veckoarbetstiden för arbetstagare som arbetar ständig 
natt från 36 timmar och 20 minuter till 34 timmar och 20 minuter enligt HÖK 20 avtalet med 
Kommunal. Centrala parter är överens om att det värde som det sänkta arbetstidsmåttet 
motsvarar hos respektive arbetsgivare ska avräknas i löneöversynen 2022. Eftersom effekten 
varierar mellan olika arbetsgivare beroende på olika lokala förutsättningar behöver respektive 
arbetsgivare ta ställning till hur detta kan hanteras i löneöversynen. 
För Orusts del innebär det att cirka 65 medarbetare får ett sänkt arbetstidsmått. För att 
kompensera bortfallet av arbetstiden i verksamheten kommer medarbetare antingen gå upp i 
sysselsättningsgrad eller så kommer behovet av fler vikarier att öka. Kostnaderna beräknas öka 
med högst 800 000 kronor på helårsbasis till följd av förändringen. Under 2021 genomfördes 
motsvande förändring för sjuksköterskor som arbetar natt. De är inte lika många och den 
kostnadsökningen har beräknats till 100 000 kronor på helårsbasis. HR-enheten i samråd med 
kommundirektörens ledningsgrupp gör bedömningen att löneutrymmet för kommunal är litet 
från början för 2022. Dessutom berörs hela Kommunals avtalsområde om nattarbetarnas 
förändrade arbetstidsmått ska avräknas i löneöversynen. Vi ser också att vårt löneläge riskerar att 
halka efter grannkommunerna och föreslår därför att sektor omsorg får kompensation för 
kostnadsökningen utanför löneöversynen 2022.  

Utredning 

Omvärldsanalys inför löneöversyn 2022. 
Förslag på prioriteringsområden lämnas i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09 
 

Beslutet skickas till 

HR enheten 
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Ekonomienheten 
Administrativa enheten 
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Information om förstudien för centraliserad bemmaningsenhet 
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Information om remiss- Skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa 
samhällsnyttiga funktioner. SOU 2022:2, KS/2022:362 
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Utseende av Säkerhetsskyddschef och biträdande Signalskyddschef, KS/2022:450 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, 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 

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.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschef 
Utvecklingsstrateg 
Säkerhets- och beredskapsstrateg 
Kommundirektör 
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Upphandling av samarbetspartner för utredning av trygghetsboende i Ellös, KS/2021:681 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 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. 
 

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 trygghetsboende med gemenskapslokaler för måltider, 
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samvaro, hobby och rekreation är ett sätt för kommunen att möta det ökande vård- och 
omsorgsbehovet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09 
 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Planchef 
Mark- och exploateringschef 
KHF BOrust c/o Riksbyggen 
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Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige, KS/2022:455 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Revidera § 18 och § 28 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige enligt förslag. 
2. Överväga att införa en reglerad talartid i § 25 i arbetsordning för Orust 

kommunfullmäktige enligt förslag. 

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. 

Utredning 

En omvärldsbevakning har gjorts kring användning av digitalt omröstningsverktyg. I Orust 
kommuns närhet kan vi se att Tjörn samt Göteborg använder sig av digitala verktyg. I Sverige i 
stort används det av både stora och små kommuner, exempelvis Västerås kommun, Uppsala 
kommun, Marks kommun och Bollebygds kommun. 

Fördelar med att använda sig av digitala omröstningssystem är att det blir enklare att ta fram 
underlag för protokollet, då man hämtar ut resultatet från systemet. Det finns även en tidsvinst, 
då ledamöterna samtidigt kan registrera sina röster via det digitala verktyget. Man får dessutom en 
överskådlighet i realtid över hur många röster som avlagts för och emot ett förslag. 

Skulle möjlighet att använda det digitala omröstningsverktyget inte finnas, på grund av tekniska 
problem exempelvis, kvarstår möjligheten att via upprop avlägga röster. Vid eventualitet av att en 
enskild ledamot har tekniska problem kan dennes röst manuellt läggas in av systemadministratör 
(exempelvis sekreteraren). 
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Gällande införandet en begränsad talartid har också en omvärldsbevakning gjorts. Hos våra 
närliggande kommuner har Stenungsund, Lysekil, Munkedal och Lilla Edet begränsning av 
talartiden.  
- Stenungsund har en tidsbegränsning på 3 minuter för debattinlägg och 15 minuter för 

föredragande. 
- Lysekil har en tidsbegränsning på 5 minuter i anförandet. 
- Munkedal har begränsat inläggen till 5 minuter. 
- Lilla Edet har en tidsbegränsning på 3 minuter för debattinlägg och 15 minuter för 

föredragande. 

Fördelen med att ha en rekommenderad tid för varje talare är att det uppmanar talaren att hålla 
sitt anförande kärnfullt samt att det ger fler personer möjlighet att komma till tals. Det finns 
ingen begränsning i hur många gånger varje talare får begära ordet (med undantag för så kallad 
replik, som redan finns reglerat i nu gällande arbetsordning). 

Vid debatt kring vissa ärenden, exempelvis vid behandling av budget, kan längre tid behövas för 
varje inlägg, och det finns då utrymme för presidiet att medge detta. Det kan även noteras att 
talartiden är en rekommendation. 

Med det nya digitala verktyget finns en funktion som synliggör hur lång tid varje ledamot har till 
sitt förfogande, vilket gör efterföljandet av tidsgränsen enklare. 

Bedömning  

Förvaltningens bedömning är att arbetsordningen blir anpassad till det digitala verktyget genom 
de föreslagna förändringarna. Då möjligheten samtidigt kvarstår att, om behov uppstår, använda 
sig av nuvarande förfarande där varje ledamot ropar upp sin röst, ser vi att risken för att 
omröstningen inte kan genomföras har eliminerats. 

Införandet av en begränsad talartid ligger i linje med många andra kommuners arbetssätt och kan 
bidra till en mer aktiv debatt, där fler röster får möjlighet att höras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09 
Arbetsordning för Orust kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 

Orust Kommuns Författningssamling 
Administrativa enheten 
Kommunfullmäktiges sekreterare 
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Godkännande av ägardirektiv för Netwest Sweden AB, KS/2022:71 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Utredning 

Netwest bildades 2015 och ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med 
bolaget är att som en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och 
bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 
2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. 
Beslut om Orust kommuns delägande i Netwest fattades 2014 KS/2014:552 

Bolaget har etablerats för att möjliggöra fler affärer och ökad lönsamhet i lokala stadsnät och 
fiberföreningsnät samt bidra till regional och lokal utveckling. I länet finns stadsnät och 
fiberföreningar vars accessnät når många hushåll/företag/offentliga verksamheter. Bolaget ska 
vara en möjliggörare för dessa nätägare att hyra ut fiber i sina nät, att ge operatörer och 
tjänsteleverantörer en gemensam ingång till regionens lokala nät, att få bolagets kunder att nå 
hushåll/företag/offentliga verksamheter kopplade till näten och för att stadsnät och 
fiberföreningar ska bli en integrerad del av infrastrukturen i Västra Götaland. 

Sedan start har Orusts nytta av företagets verksamhet varit stöd till fiberföreningar och utbyggt 
fibernät till mobilmaster i väst i samverkan med fiberföreningarna i väst.  
Den affärsplan som upprättades för Netwest inför bildandet har nu tjänat ut sin roll och 
föreslaget ägardirektiv har tagits fram för beslut av alla delägare.  
 

Bedömning  

Förslag till ägardirektiv föranleder inga övergripande förändringar i företagets åtagande gentemot 
dess ägare eller dess affärsidé utan bekräftar den redan etablerade verksamheten.  
 
Beslut om att ställa sig bakom föreslaget ägardirektiv bedöms kunna fattas utan vidare åtgärder. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09 
 

Beslutet skickas till 

Netwest Sweden AB 
Kommundirektör 
Ekonomienheten 
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Redovisning av obesvarade motioner 2022, KS/2022:267 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Utredning 

Motioner är ett av de viktiga verktyg som de förtroendevalda i kommunfullmäktige har för att 
initiera förslag till förändring och utveckling av den kommunala verksamheten. Motionens 
funktion är därav viktig för den lokala demokratin.  
Med anledning av detta är det självklart betydelsefullt att motionerna utreds så snart som möjligt, 
samt att förslagen utreds grundligt av förvaltningen. 

Det är därmed positivt att se att förvaltningen håller den givna tidsramen för utredning av 
motioner för det gångna året. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09 
Redovisning av obesvarade motioner 2022-02-20  
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Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare 
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Kommundirektörens information, KS/2022:26 
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Utskottens information, KS/2022:27 
 
  



   Datum    30(31) 
  2022-03-09  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 

Information från andra möten och sammanträden, KS/2022:28 
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