
 Datum 1(14) 
2022-08-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/underrättelse till sammanträde 

Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 

Plats och tid Årholmen, kommunhuset, 2022-08-17, 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) 
Håkan Bengtsson (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 22 augusti klockan 15:00 

Ärende Diarienummer Föredragande 

1. Beslut att godkänna slutförd
huvudstudie samt förändrad
riskklassning för Töllås f.d. gruva samt
ge uppdrag att utreda åtgärdsförslag

KS/2022:1281 Ulrika Marklund 
08:20-08:40 

2. Redovisning av resultatet av
kapacitetsutredning skolor och
förskolor

KS/2022:959 Katarina Levenby 
08:40-09:00 

3. Information inför BP. 3 Svanesunds
förskola

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

4. Information om ombyggnad Ågården KS/2020:68 Pär Svensson 
09:20-09:35 

5. Besvarande av motion om att bilda en
Kultur- och fritidsnämnd

KS/2022:956 

6. Kommundirektörens information KS/2022:26 

7. Utskottens information KS/2022:27 

8. Information från andra möten och
sammanträden

KS/2022:28 

9. Ordförandens information KS/2022:29 
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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 Håkan Bengtsson           

FO Mikael Relfsson           

L Veronica Almroth           

V Rolf Sörvik           

 Summa           
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Beslut att godkänna slutförd huvudstudie samt förändrad riskklassning för Töllås f.d. 
gruva samt ge uppdrag att utreda åtgärdsförslag, KS/2022:1281 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna slutrapport av genomförd huvudstudie för miljöundersökning av Töllås f.d. 
gruva. 

2. Godkänna förändrad riskklassning på Töllås f.d. gruva från MIFO riskklass 1 till riskklass 
3.  

3. Ge sektor samhällsutveckling i uppdrag att utreda förslag på riskbegränsande åtgärder. 
4. Notera att kommunens huvudmannaskap för huvudstudien är avslutat.  

 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut av Orust kommun att ta på sig huvudmannaansvar beviljade Länsstyrelsen 2020-08-
26 kommunen statligt bidragsmedel för undersökningar motsvarande en huvudstudie avseende 
föroreningssituationen inom Töllås f.d. gruva. Huvudstudien är nu avslutad genom bifogad 
rapport Töllås gruva – Huvudstudie daterad 2022-06-22. 
 
Sweco Enviroment har på uppdrag av Orust kommun utfört en kompletterande 
miljöundersökning av Töllåsgruvan i Orust kommun. Uppdraget har utförts i tillämpbara delar 
enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual avseende huvudstudie.  
 
I uppdraget ingick, förutom kompletterande miljöundersökning, även en riskbedömning, en 
åtgärdsutredning samt underlag till riskvärdering. En fördjupad riskbedömning har genomförts 
med syftet att bedöma föroreningssituationen i Töllås f.d. gruva med avseende på risker för 
människors hälsa och miljön. 
 
Resultat från samtliga undersökningar visar att föroreningshalterna generellt är låga både i 
grundvatten och i ytvatten, vilket tyder på att spridning av föroreningar från avfallet i 
gruvschaktet är förhållandevis låg. Föroreningsnivån i ytvatten och i närliggande brunnar bedöms 
inte innebära någon hälsorisk eller miljörisk. 
 
Föreslagna åtgärder omfattar en kombination av administrativa åtgärder, tekniska åtgärder och 
övertäckning eller ingen åtgärd alls.  
 
Genom sammanvägning av de fyra bedömningsdelarna, föroreningarnas farlighet, 
föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde är 
rekommendationen att Töllås f.d. gruva tilldelats MIFO riskklass 3, måttlig risk. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11 

 Töllås gruva – Huvudstudie daterad 2022-06-22  
 
Beslutet skickas till 

 Fastighetsägare Töllås 1:179 

 Sektor Samhällsutveckling 
o Planchef 
o Chef affärsdrivande verksamhet 
o Mark och exploateringschef  

 Miljö- och Byggnadsnämnden 
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Redovisning av resultatet av kapacitetsutredning skolor och förskolor, KS/2022:959 
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Information inför BP. 3 Svanesunds förskola, KS/2020:708 
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Information om ombyggnad Ågården, KS/2020:68 
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Besvarande av motion om att bilda en Kultur- och fritidsnämnd, KS/2022:956 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

- Med denna tjänsteskrivelse anse motionen besvarad 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Kihl, KD, inkom den 31 maj 2022 med en motion om att bilda en kultur- och fritidsnämnd. 
Argumentet för detta ställningstagande är att det ligger orimligt mycket olika verksamheter inom 
sektor samhällsutveckling. 
 
Ett av de politiska uppdragen till förvaltningen inför år 2019 och 2020 var att se över den 
politiska organisationen. Det gjordes en översyn kring om den nuvarande organisationen med 
utskott var att föredra framför den traditionella nämndsorganisationen. Dessutom skedde 
parallellt en översyn av sektorsorganisationen. Det hela ledde till ett uppdrag till 
kommundirektören att införliva sektor Miljö och bygg i sektor Samhällsutveckling, och från 2022 
är detta genomfört. Analysen av den politiska strukturen ledde till att den nuvarande 
organisationsformen med utskott kvarstod, med några mindre förändringar som rörde 
ansvarsområden. Även dessa förändringar har genomförts inför 2022. 

Utredning 

Bedömning  

Utredningen som gjordes under 2019-2020 var förankrad hos den politiska ledningen. Inledande 
intervjuer med kommunstyrelsens presidium visade att samtliga var nöjda med nuvarande 
upplägg med utskott. Argument för nuvarande utskottsorganisation var bland annat att 
kommunstyrelsen får en förmåga att skapa handlingskraft i ekonomiska frågor, att prioriteringar 
kan göras utifrån ett helhetsperspektiv och möjliggöra samordning av kommunala verksamheter, 
det blir minskat revirtänkande och ärendena blir bättre beredda vilket innebär färre 
återremitteringar. 
 
Nackdelar med nuvarande organisation som togs upp var att utskotten trots allt ibland kan bli 
nämndsliknande, och att man därmed glömmer bort helhetsperspektivet. Dessutom att ansvaret 
för kommunstyrelsen blir mycket stort och spänner över en stor variation av verksamheter. 
 
Under hösten 2020 redovisades utredningen för KSAU. I samband med att ärendet togs upp och 
beslutades i KS reserverade sig de två partierna KD och SD, till förmån för förslaget att skapa en 
tillfällig beredning som skulle arbeta med frågan. 
 
Den nya förvaltningsorganisationen, där miljö- och bygg införlivats i sektor samhällsutveckling 
har varit verksam sen den 1 januari 2022, det vill säga ett halvår.  
 
Frågan om hur den politiska organisationen ska se ut i kommunen är en fråga för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. För att utreda förutsättningar för en ny 
nämndsorganisation behöver därför förvaltningen ett politiskt uppdrag. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-1206-20 
 

Beslutet skickas till 

Kent Kihl 
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Kommundirektörens information, KS/2022:26 
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   Datum    13(14) 
  2022-08-12  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 

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