
  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-13 

 

 

 

Plats och tid Årholmen, 2022-04-13, klockan 08:15-10:15 

Beslutande Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
 Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 
 Anders Arnell (M) 
 Lars Larsson (C) 
 Martin Reteike (MP) 
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

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

Justeringens  
plats och tid Digital justering, tisdag 19 april, klockan 15:00 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 65-72 
 Emelie Werling Söderroos 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Catharina Bråkenhielm (S) 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Lars Larsson (C) 
 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-04-13 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande 2022-04-20 nedtagande   2022-05-12 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunförvaltningen, kommunhuset, Henån 

 

 

 

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

Förtroendevalda 
Håkan Bengtsson (M) 

Michael Relfsson (FO) 

Rolf Sörvik (V) 

Tjänstepersoner 
Ann-Britt Svedberg, utvecklingschef/ t.f. kommundirektör 
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 
Ann-Katrin Otinder, HR-chef § 65 
Charlotte Brännström, planarkitekt § 66 
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§ 65 KS/2022:576 

Antagande av Policy-Bisyssla samt upphävande av tidigare beslut om Riktlinje för bisyssla 
KS/2015:933. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Anta upprättat förslag till Policy-Bisyssla. 
2. Upphäva tidigare beslut om Riktlinje för bisyssla KS/2015:933 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinje för Bisyssla har ersatts med denna policy då det fanns risk för otydligt förhållningssätt 
utifrån LOA (lagen om offentliga anställningar) avseende om förtroendeuppdrag inom fackliga, 
politiska eller ideella organisationer kan innehas för arbetstagaren.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
Administrativa enheten 
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§ 66 KS/2017:1291 

Information om fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns- och Orust kommun 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Planarkitekt presenterar utställningshandling för fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och 

Orusts kommuner. 

Informationen omfattar en tidsplan, information om arbetsprocessen och en redovisning av 

inkomna synpunkter samt hur översiktsplan har justerats utefter dessa. I övrigt ges en genomgång av 

plankartan och de olika rekommendationerna som den utpekar. 
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§ 67 KS/2022:699 

Beställning av utökad närbusstrafik 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Sektor ledning och verksamhetsstöd får i uppdrag att beställa utökad närbusstrafik till en 
kostnad av 725 000 kronor, vilket innebär att närbusstrafiken också kommer att köra under 
skolloven. 

2. Finansiering sker genom att sektor ledning och verksamhetsstöd får en utökad budgetram 
med 725 000 kronor för den samlade närbusstrafiken från ofördelad budget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kostnader för ordinarie närbusstrafik och skolskjuts uppgick 2021till sammanlagt 17,2 Mkr. I 

samband med att upphandling genomförts och det nya skolskjutsavtalet börjar gälla från och med 

höstterminen 2022 gäller även nytt avtal beträffande närbusstrafiken. I det nya avtalet finns ordinarie 

närbusstrafik med till en kostnad på cirka 470 000 kronor. Det finns en möjlighet i avtalet att avropa 

en option som gäller utökad närbusstrafik, vilket innebär att trafiken körs även när skolan är stängd, 

det vill säga under loven. Optionen kostar cirka 245 000 kronor per år. Den totala kostnaden per år 

inklusive utökad närbusstrafik uppgår till cirka 725 000 kronor. 

I budget 2022 med plan för 2023-2024 anges att sektor ledning och verksamhetsstöd ska erhålla en 

utökad budgetram för att finansiera kostnaderna för närbusstrafiken.  

Det nya skolskjutsavtalet innebär minskade kostnader på totalt 7,6 Mkr per år för kommunen. 
Budgetramen för sektor lärande har minskats med motsvarande från år 2023. I budget 2022 och 
plan för 2023-2024 beräknades den minskade kostnaden till 5 Mkr, inklusive avrop på avtalet för 
närbusstrafik. Vidare angavs att beloppet i budgeten kunde både bli högre och lägre, men att 
budgetramen för sektor lärande minskas med det faktiska utfallet. Budgeten justeras såväl från sektor 
lärande som till sektor ledning och verksamhetsstöd från ofördelad budget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsenheten 
Ekonomienheten 
Connect Bus Sandarna AB 
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§ 68 KS/2022:608 

Redovisning av Orustförslag 2021 samt kvarstående medborgarförslag 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen överlämna följande förslag 
till Kommunfullmäktige besluta att: 
Lägga redovisningen av inkomna Orustförslag samt kvarstående medborgarförslag till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-11 § 31 att införa e-förslag istället för medborgarförslag och 

Kommunstyrelsen antog 2019-11-27 § 252 riktlinjer för e-förslag. Enligt riktlinjerna för e-förslag ska 

Kommunfullmäktige årligen få en redovisning av aktuella förslag.  

Under 2021 inkom 24 e-förslag. 

Av dessa avvisades 10 stycken på grund av att de inte uppfyllde kriterierna för e-förslag enligt 

riktlinjerna. I de flesta fall var anledningen att liknande förslag nyligen utretts.  

14 stycken förslag lades ut på hemsidan för omröstning, av dessa var det 6 förslag som inte nådde 

upp till 25 röster, vilket innebär att de därmed inte utreds. 

Beslut har tagits på 5 stycken förslag och 3 stycken förslag ligger just nu under handläggning. Det 

äldsta av dessa 3 föll ut för handläggning den 25 januari, och detta ärende är planerat att behandlas 

på utskottet för samhällsutvecklings sammanträde den 12 april.  

De övriga två förslagen föll ut för handläggning i februari respektive mars. 

Det finns även ett medborgarförslag kvar som ännu ej är fullständigt besvarat. Detta ärende är berett 

av Kommunstyrelsens arbetsutskott samt Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har ännu ej 

handlagt ärendet då förslagsställaren önskar närvara under sammanträdet samt yttra sig, vilket inte 

har varit genomförbart under Covid-pandemin. Fullmäktiges ordförande har haft dialog med 

förslagsställaren om ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare 
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§ 69 KS/2022:26 

Kommundirektörens information 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
T.f. kommundirektör ger uppdaterad information från förvaltningen om bland annat: 

- Dom kring ersättning till en av de privata skolorna som kommit från Förvaltningsrätten. 
- Personalförändringar. 
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§ 70 KS/2022:27 

Utskottens information 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande för Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling informerar om aktuella ärenden 

som behandlats i utskottet, bland andra: 

- Detaljplan i Kungsviken. 
- Pendelparkeringen i Vräland. 
- Förändring i delegeringsordningen. 

 

Utskottet för omsorgs ordförande ger information om bland annat: 

- Bidrag till externa organisationer. 
- Tillsyn från IVO. 
- Att man belyst hur man arbetar med psykisk ohälsa. 
- Sommarvikarier. 

 

Vice ordförande för Kommunstyrelsens utskott för lärande informerar om bland annat: 

- Att kulturskolan har varit med på utskottet och informerat om sin verksamhet. 
- Att utskottet har besökt Förskolan Svanen. 
- Utemiljön på Ellös skola. 
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§ 71 KS/2022:28 

Information från andra möten och sammanträden 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Larsson (C) informerar om ärenden som diskuterats på Fyrbodals direktion, bland andra: 

- Näringslivsstrategi. 
- Uppföljning Kommunakademin Väst. 
- Hälso- och sjukvårdsavtal. 
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§ 72 KS/2022:29 

Ordförandens information 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden ger information om bland annat: 

- Flyktingar från Ukraina som på egen hand bosatt sig i kommunen. 
- Klubb BUSA som nyligen invigts. 
- Aktiviteter i kommunens lokaler, som hyrs av externa organisationer. 

 

 


	Förtroendevalda
	Tjänstepersoner
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Sammanfattning av ärendet

