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Plats och tid Årholmen, 2022-08-17, klockan 08:15-11:00 

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 Lars Larsson (C), Catharina Bråkenhielm (S) 

Justeringens  
plats och tid Digital justering, måndag 22 augusti klockan 15:00 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 104-112 
 Emelie Werling Söderroos 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Catharina Bråkenhielm (S) 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Lars Larsson (C) 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-08-17 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande 2022-08-23 nedtagande    2022-09-14 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunförvaltningen, kommunhuset, Henån 

 

 

 

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

Förtroendevalda 
Håkan Bengtsson (M) 

Michael Relfsson (FO) 

Veronica Almroth (L) § 104- 110 

Rolf Sörvik (V) 

Tjänstepersoner 
Henrik Lindh, kommundirektör 
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 
Ulrika Marklund, miljöchef § 104 
Katarina Levenby, sektorchef lärande § 105 
Ronnie Nilsson, fastighetschef § 106-107 
Tobias Eklund, projektledare fastighet § 106-107 
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§ 104 KS/2022:1281 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta 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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§ 105 KS/2022:959 

Redovisning av resultatet av kapacitetsutredning skolor och förskolor 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef för lärande informerar om en genomförd kapacitetsutredning av de kommunala skolorna 

och förskolorna. Skolorna och förskolorna är fördelade enligt tre geografiska områden; norr, väst 

och öst. 

Prognosen för förskolor säger att det per område kommer saknas förskoleplatser i område norr de 

närmsta åren, medan övriga områden har relativt stor eller tillräcklig kapacitet om framtida 

efterfrågan är densamma som idag. Behovet för norr och väst prognostiseras öka något under 

perioden 2023-2029, medan behovet för öst prognostiseras öka relativt mycket och kan öka 

ytterligare efter år 2029 då planerad nybyggnation är klar. 

I prognosen för grundskolorna framgår det att kommunen betraktad som ett samlat 

upptagningsområde bedöms ha ett överskott av elevplatser med mellan 10-50 platser i årskurs F-9. 

Det finns dock utmaningar om man bedömer de olika geografiska områdena var för sig. 

Prognosen för årskurs F-6 räknat per område visar att kommunen klarar antalet elevplatser i samtliga 

områden, med nuvarande efterfrågan samt med en efterfrågan som uppgår till 100 %.  

När det gäller årskurs 7-9 räknat per område så bedöms kommunen klara antalet elevplatser i 

samtliga områden med nuvarande efterfrågan. Skulle dock efterfrågan i område norr öka till 100 % i 

alla årskurser, behöver Henåns högstadieskola utökas med en parallell och vissa ombyggnationer 

inne i skolan kan behöva genomföras. Det finns även andra verktyg att använda sig av, som att 

exempelvis justera skolornas upptagningsområden.  
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§ 106 KS/2020:708 

Information inför BP. 3 Svanesunds förskola 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektledare samt fastighetschef ger uppdaterad information inför beslutspunkt 3. Svanesunds 

förskola kommer att byggas som en konceptförskola. 

Det finns dock osäkerheter kring vilken konceptförskola man kommer att välja. Kostnaderna har 

ökat sedan de inledande diskussionerna fördes med leverantörerna. Interna diskussioner förs också 

om det är lämpligare att avvakta med projekteringen tills kostnadsprognostiseringen är stabilare. 

Ärendet kommer att tas upp för beslut på kommunstyrelsens kommande sammanträde. 
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§ 107 KS/2020:68 

Information om ombyggnad Ågården 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektledare på fastighetsavdelningen ger tillsammans med fastighetschef information om 

ombyggnationen av Ågården. På grund av att tidigare anlitad entreprenör gått i konkurs har man nu 

påbörjat en ny upphandling. Sista dag för anbud var den 16 augusti och anbuden kommer nu att 

utvärderas av upphandlingsenheten. 
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§ 108 KS/2022:956 

Besvarande av motion om att bilda en Kultur- och fritidsnämnd 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta 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. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-20 
 

Beslutet skickas till 
Kent Kihl 
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§ 109 KS/2022:26 

Kommundirektörens information 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören ger uppdaterad information från förvaltningen om bland annat: 

- Sektor omsorgs medverkan på Kommek-mässan. 

- Att det nu är under 20 ärenden i bygglovskön. 

- Tour of Scandinavia, ett cykellopp för dameliten som genomförts med start i Mollösund. 

En diskussion fördes även kring fortsatt flaggning med Ukrainas flagga. 
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§ 110 KS/2022:27 

Utskottens information 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Representanter för kommunstyrelsens utskott ger uppdaterad information från sina verksamheter. 

Ordförande för samhällsutvecklings utskott informerar om ärenden som hanterats på det senaste 

sammanträdet. 

Ordföranden för lärandeutskottet meddelar att höstterminen startar idag och att det varit mycket 

debatt kring skolskjuts. Ett förtydligande ges i att regelverket kring vilka som beviljas skolskjuts 

fortsatt är detsamma som tidigare samt att information till de vårdnadshavare vars barn har fått en 

förlängd eller försämrad resväg till skolan har erbjudits information och dialog med förvaltningen. 

Det är dock inte alla vårdnadshavare som valt att delta på informationsmötet som varit. 

Utskottet för omsorgs ordförande informerar om att man inte har genomfört något sammanträde 

sedan i juni. Sommaren har löpt på relativt väl trots utmaningar med att få tillräckligt med 

sommarpersonal. Man har hittat lösningar med andra yrkesgrupper, exempelvis har man anlitat 

städbolag som har frigjort tid för omsorgspersonalen för att fokusera på sitt vårdarbete. 

Kommunstyrelsens ordförande informerar även om att den nya byggchefen börjar om cirka tre 

veckor. 
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§ 111 KS/2022:28 

Information från andra möten och sammanträden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen information fanns att delge. 
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§ 112 KS/2022:29 

Ordförandens information 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om en ny verksamhet som startat. Verksamheten består i anordnade 

träffpunkter för äldre, där de får möjlighet att fika, samtala med andra och att utföra aktiviteter 

tillsammans. En samordnare är anställd för att arbeta med detta fram till årsskiftet och träffarna 

kommer att ske på flera olika platser i kommunen. 

Ordföranden informerar även om att det har uppmärksammats problem med parkering vid 

Kungsviken i sommar, samt att det finns en badstege som är i behov av underhåll för att bli mer 

ändamålsenlig, vilket kommer att ske framöver. Stegen behöver göras bredare och räcken 

tillkommer på båda sidor, detta är för att fler ska kunna ha möjlighet att nyttja den. 
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