
   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-11-17 KS/2022:1446 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Christoffer Vikström 
telefon 0304-33 41 26 
e-post: christoffer.vikstrom@orust.se

Motion gällande reglering av solceller i detaljplaner 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 2022-11-17. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl lämnade 2022-05-27 in en motion om reglering av solceller i detaljplaner.  
 
I motionen framförs det att kommunstyrelsen bör utreda möjligheterna att uppsättning 
av solceller ska undantas från planbestämmelserna i de detaljplaner som reglerar takfärg.  

Utredning 
Orust kommuns bygglovshandläggare utgår från plan- och bygglagen när de kräver 
bygglov och det finns i huvudsak två anledningar till varför regleringen finns i en 
detaljplan: 

Den första är att man vill värna ett visst uttryck i känsliga eller enhetliga miljöer av 
kulturmiljöintresse. Det kan handla om enskilda byggnader, sammanhållna kvarter eller 
grupphusbebyggelse där man vill bevara ett uttryck eller en viss kvalitet. 

Det andra gäller nyare bebyggelse där man valt att hålla samman bebyggelsen via någon 
form av uttryck. Detta kan vara ex. fasadfärgen eller takfärg vilket skapar en viss 
enhetlighet. 

I planhandlingarna framgår normalt sett syftet med en viss reglering. På detaljplaner 
som tas fram idag ska det finnas en hänvisning till vilket lagrum som används samt en 
motivering i planbeskrivningen till den reglering som görs i plankartan. 

I alla områden finns reglerat vad som ska utgöra den gemensamma nämnare eller det 
som önskas bevaras. Det finns vanligen inte ett hinder att sätta solceller utan det beror 
på hur dessa är anpassade till miljön. Till exempel kan man inte välja vilka solceller som 
helst på marknaden utan valet behöver anpassas efter den miljö och de regler som gäller 
för det område där fastigheten finns. Denna typ av logik gäller även i andra 
sammanhang som om man vill byta fasadfärg eller fönster. 

När en bygglovsansökan om solceller på röda tak inkommer så hanteras den i vissa fall 
som en mindre avvikelse. Så vida det inte är ett område där man vill värna ett visst 
uttryck i känsliga eller enhetliga miljöer av kulturmiljöintresse. Man har alltid möjlighet 
att pröva sitt ärende i nämnden.  



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-11-17 KS/2022:1446

Bedömning  
En generell bestämmelse som godkänner solceller på alla tak oavsett färg skulle strida 
mot Plan- och bygglagen och rättspraxis. En ändring av detaljplaner i kommunen med 
reglering av takfärg är mycket kostsam och kräver mycket tid i förhållande till den åtgärd 
det avser och anses därför inte vara motiverad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 
Motion daterad 2022-05-27 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Administrativa enheten  
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Christoffer Vikström 
Enhetschef bygglov



Facebook Kristdemokraterna på Orust 
 

                                                                                                                          

 

Kommunstyrelsens ordförande 

Orust Kommun 

 

Motion om att aktivt ta itu med energiproblemen 

Vi är nog alla överens om att vi har en energikris. Vår regering gav igår ett uppdrag till alla 200 

myndigheter att de skall spara energi. Även Orust kommun försöker spara el och det finns redan 

motioner om att vi skall i mesta möjliga mån sätta solceller på våra kommunägda fastigheter. 

Troligen vet flera av kommunfullmäktige ledamöterna om problemen med detaljplaner som innehåller 

alldeles för mycket detaljer. I många fall stoppar dessa detaljplaner uppsättningen av solceller, eftersom 

detaljplanen reglerar max takhöjd, färgen på taket, materialet på taket, vinkeln på taket och annat som 

kan påverka om man tillåts sätta upp solceller eller inte. 

• Kommunstyrelsen bör skyndsamt utreda om det är möjligt att KF tar ett generellt beslut om att 

uppsättningen av solceller skall vara undantagna från de detaljer i detaljplanerna som gör att det 

blir tillåtet att sätta upp dem 

• Om det är möjligt att ta ett sådant beslut bör KF göra det snarast möjligt. Det vill säga före 

vintern börjar på allvar 

 

 

Orust 2022-05-27 

 

Kent Kihl 

Kristdemokraterna på Orust 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-12-13 
 

 
§249 KS/2022:1446 
Motion gällande reglering av solceller i detaljplaner 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande till kommunfullmäktige att besluta:  
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 2022-11-17. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl lämnade 2022-05-27 in en motion om reglering av solceller i detaljplaner.  
 
I motionen framförs det att kommunstyrelsen bör utreda möjligheterna att uppsättning av 
solceller ska undantas från planbestämmelserna i de detaljplaner som reglerar takfärg. 
 
Orust kommuns bygglovshandläggare utgår från plan- och bygglagen när de kräver bygglov och 
det finns i huvudsak två anledningar till varför regleringen finns i en detaljplan: 
Den första är att man vill värna ett visst uttryck i känsliga eller enhetliga miljöer av 
kulturmiljöintresse. Det kan handla om enskilda byggnader, sammanhållna kvarter eller 
grupphusbebyggelse där man vill bevara ett uttryck eller en viss kvalitet. 
 
Det andra gäller nyare bebyggelse där man valt att hålla samman bebyggelsen via någon form av 
uttryck. Detta kan vara ex. fasadfärgen eller takfärg vilket skapar en viss enhetlighet. 
 
I planhandlingarna framgår normalt sett syftet med en viss reglering. På detaljplaner som tas fram 
idag ska det finnas en hänvisning till vilket lagrum som används samt en motivering i 
planbeskrivningen till den reglering som görs i plankartan. 
 
I alla områden finns reglerat vad som ska utgöra den gemensamma nämnare eller det som önskas 
bevaras. Det finns vanligen inte ett hinder att sätta solceller utan det beror på hur dessa är 
anpassade till miljön. Till exempel kan man inte välja vilka solceller som helst på marknaden utan 
valet behöver anpassas efter den miljö och de regler som gäller för det område där fastigheten 
finns. Denna typ av logik gäller även i andra sammanhang som om man vill byta fasadfärg eller 
fönster. 
När en bygglovsansökan om solceller på röda tak inkommer så hanteras den i vissa fall som en 
mindre avvikelse. Så vida det inte är ett område där man vill värna ett visst uttryck i känsliga eller 
enhetliga miljöer av kulturmiljöintresse. Man har alltid möjlighet att pröva sitt ärende i nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 
Motion daterad 2022-05-27 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 
Administrativa enheten 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2023-01-25 
 

 
§47 KS/2022:1446 
Motion gällande reglering av solceller i detaljplaner 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:  
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 2022-11-17. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl lämnade 2022-05-27 in en motion om reglering av solceller i detaljplaner.  

I motionen framförs det att kommunstyrelsen bör utreda möjligheterna att uppsättning av 
solceller ska undantas från planbestämmelserna i de detaljplaner som reglerar takfärg. 

Orust kommuns bygglovshandläggare utgår från plan- och bygglagen när de kräver bygglov och 
det finns i huvudsak två anledningar till varför regleringen finns i en detaljplan: 

Den första är att man vill värna ett visst uttryck i känsliga eller enhetliga miljöer av 
kulturmiljöintresse. Det kan handla om enskilda byggnader, sammanhållna kvarter eller 
grupphusbebyggelse där man vill bevara ett uttryck eller en viss kvalitet. 

Det andra gäller nyare bebyggelse där man valt att hålla samman bebyggelsen via någon form av 
uttryck. Detta kan vara ex. fasadfärgen eller takfärg vilket skapar en viss enhetlighet. 

I planhandlingarna framgår normalt sett syftet med en viss reglering. På detaljplaner som tas fram 
idag ska det finnas en hänvisning till vilket lagrum som används samt en motivering i 
planbeskrivningen till den reglering som görs i plankartan. 

I alla områden finns reglerat vad som ska utgöra den gemensamma nämnare eller det som önskas 
bevaras. Det finns vanligen inte ett hinder att sätta solceller utan det beror på hur dessa är 
anpassade till miljön. Till exempel kan man inte välja vilka solceller som helst på marknaden utan 
valet behöver anpassas efter den miljö och de regler som gäller för det område där fastigheten 
finns. Denna typ av logik gäller även i andra sammanhang som om man vill byta fasadfärg eller 
fönster. 

När en bygglovsansökan om solceller på röda tak inkommer så hanteras den i vissa fall som en 
mindre avvikelse. Så vida det inte är ett område där man vill värna ett visst uttryck i känsliga eller 
enhetliga miljöer av kulturmiljöintresse. Man har alltid möjlighet att pröva sitt ärende i nämnden.  

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-12-13 § 249 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande till kommunfullmäktige att besluta:  

Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 2022-11-17. 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Kommunstyrelsen 2023-01-25 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulf Sjölinder (KD) och Michael Relfsson (FO) yrkar på att motionen ska bifallas. 

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) samt Martin Reteike (MP) yrkar bifall till utskottet för 
samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, och ställer dessa två mot varandra. 
Ordföranden finner att utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut bifallits. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 
Motion daterad 2022-05-27 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Administrativa enheten  
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-05-17 KS/2022:849 
 
 

 
Sektor samhällsutveckling 
Johan Andersson 
telefon 0304-33 41 66 
e-post: johan.anderssson @orust.se

Motion om solceller på kommunens fastigheter 

Förslag till beslut 

1. Tillstyrka motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Martin Reteike, Miljöpartiet, föreslår i motion KS/2022:849, att kommunen utreder och 
sätter upp solcellsanläggningar på de kommunala fastigheterna där det är lämpligt med 
beaktning av de nya möjligheter IKN ger. (Förkortning IKN=icke koncessionspliktiga 
nät.) 

I fastighetsenhetens energianalys och handlingsplan, KS/2018:1415, beskrivs solceller. 

 ”…en enkel åtgärd som är repeterbar på många av kommunens fastigheter. Elenergi som inte direkt 
användas i byggnaden säljs via elleverantören till marknadspris. Bäst lönsamhet ges i byggnader med 
stor baslast dagtid under sommarhalvåret.”  

Tolkning av det nya regelverket som motionen hänvisar till möjliggör större baslast där 
flera fastigheter kan läggas samman. Samt att de bästa lägena för solceller kan användas 
på fastighetsmark eller tak för gemensam solcellsanläggning. Vid planering av 
kommande solcellsanläggningar kommer de nya möjligheterna som IKN ger beaktas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 
Motion daterad 2022-05-04 

Beslutet skickas till 
Fastighetschef 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
Johan Andersson    
    
Fastighetstekniker   





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-11 
 

 
§6 KS/2022:849 
Besvarande av motion om solceller på kommunens fastigheter 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till fullmäktige besluta att: 

Tillstyrka motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Martin Reteike, Miljöpartiet, föreslår i motion KS/2022:849, att kommunen utreder och sätter 
upp solcellsanläggningar på de kommunala fastigheterna där det är lämpligt med beaktning av de 
nya möjligheter IKN ger. (Förkortning IKN=icke koncessionspliktiga nät.) 
I fastighetsenhetens energianalys och handlingsplan, KS/2018:1415, beskrivs solceller. 
 ”…en enkel åtgärd som är repeterbar på många av kommunens fastigheter. Elenergi som inte direkt användas i 
byggnaden säljs via elleverantören till marknadspris. Bäst lönsamhet ges i byggnader med stor baslast dagtid under 
sommarhalvåret.”  
Tolkning av det nya regelverket som motionen hänvisar till möjliggör större baslast där flera 
fastigheter kan läggas samman. Samt att de bästa lägena för solceller kan användas på 
fastighetsmark eller tak för gemensam solcellsanläggning. Vid planering av kommande 
solcellsanläggningar kommer de nya möjligheterna som IKN ger beaktas.  
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Larsson (C) samt Michael Relfsson (FO) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, att 
tillstyrka motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 
Motion daterad 2022-05-04 
 
Beslutet skickas till 
Fastighetschef 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2023-01-25 
 

 
§31 KS/2022:849 
Besvarande av motion om solceller på kommunens fastigheter 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå fullmäktige besluta att: 

Tillstyrka motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Martin Reteike, Miljöpartiet, föreslår i motion KS/2022:849, att kommunen utreder och sätter 
upp solcellsanläggningar på de kommunala fastigheterna där det är lämpligt med beaktning av de 
nya möjligheter IKN ger. (Förkortning IKN=icke koncessionspliktiga nät.) 
I fastighetsenhetens energianalys och handlingsplan, KS/2018:1415, beskrivs solceller. 
 ”…en enkel åtgärd som är repeterbar på många av kommunens fastigheter. Elenergi som inte direkt användas i 
byggnaden säljs via elleverantören till marknadspris. Bäst lönsamhet ges i byggnader med stor baslast dagtid under 
sommarhalvåret.”  
Tolkning av det nya regelverket som motionen hänvisar till möjliggör större baslast där flera 
fastigheter kan läggas samman. Samt att de bästa lägena för solceller kan användas på 
fastighetsmark eller tak för gemensam solcellsanläggning. Vid planering av kommande 
solcellsanläggningar kommer de nya möjligheterna som IKN ger beaktas.  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade 2023-01-11 § 2 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
till fullmäktige besluta att: 

Tillstyrka motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Martin Reteike (MP), Lars Larsson (C) samt Michael Relfsson (FO) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 
Motion daterad 2022-05-04 

Beslutet skickas till 
Fastighetschef 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2023-01-03 KS/2022:1241 
 

 

 
Kommunförvaltningen 
Ann-Katrin Otinder 
telefon 0304-334191 
e-post: ann-katrin.otinder@orust.se 

 
 
Svar avseende motion schemaläggning 

Förslag till beslut 
Att avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i 
motionen inom rådande lag och kollektivavtal. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, Kristdemokraterna på Orust har i en motion lämnat förslag på ett antal 
schematekniska förändringar bland annat möjlighet att arbeta endast helger eller endast 
dagtid. I förslaget föreslås även möjlighet att arbeta deltid. 

Bedömning  
Möjlighet att endast arbeta helger finns redan idag då man inom vissa verksamheter i 
omsorgen erbjuder så kallade helgtjänster. När det gäller möjlighet att arbeta deltid så 
kan man det redan i ganska stor utsträckning förutsatt att det är en ledighet som är 
lagstyrd till exempel studieledighet eller föräldraledighet. Att frångå principen om heltid i 
övriga sammanhang är inte möjligt då vi står inför vår tid största utmaning gällande 
kompetensförsörjning. Det kommer inte att finnas tillräckligt många personer att 
rekrytera och därför behöver vi sträva efter att behålla de vi redan har anställda och att 
det arbetar heltid. Att få fler att välja att arbeta heltid och förlänga arbetslivet har en 
enorm effekt. Om alla deltidsarbetande skulle jobba tre timmar mer i veckan och 
pensionsåldern öka till 66 år skulle behovet av anställda i offentlig sektor minska med 
100 000 personer fram till 2031.  
När det gäller möjlighet att lägga en ledig dag så finns det redan i omsorgens 
schemaprocess möjligheter att påverka schemat utifrån en för den centraliserade 
schemaplaneringen utarbetad rutin. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 
 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
 
 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2023-01-03 KS/2022:1241 
 

 

 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ann-Katrin Otinder 
HR chef





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-11 
 

 
§7 KS/2022:1241 
Svar avseende motion om schemaläggning 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till fullmäktige besluta att: 

Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i motionen 
inom rådande lag och kollektivavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, Kristdemokraterna på Orust har i en motion lämnat förslag på ett antal 
schematekniska förändringar bland annat möjlighet att arbeta endast helger eller endast dagtid. I 
förslaget föreslås även möjlighet att arbeta deltid. 

Bedömning  
Möjlighet att endast arbeta helger finns redan idag då man inom vissa verksamheter i omsorgen 
erbjuder så kallade helgtjänster. När det gäller möjlighet att arbeta deltid så kan man det redan i 
ganska stor utsträckning förutsatt att det är en ledighet som är lagstyrd till exempel studieledighet 
eller föräldraledighet. Att frångå principen om heltid i övriga sammanhang är inte möjligt då vi 
står inför vår tid största utmaning gällande kompetensförsörjning. Det kommer inte att finnas 
tillräckligt många personer att rekrytera och därför behöver vi sträva efter att behålla de vi redan 
har anställda och att det arbetar heltid. Att få fler att välja att arbeta heltid och förlänga arbetslivet 
har en enorm effekt. Om alla deltidsarbetande skulle jobba tre timmar mer i veckan och 
pensionsåldern öka till 66 år skulle behovet av anställda i offentlig sektor minska med 100 000 
personer fram till 2031.  
När det gäller möjlighet att lägga en ledig dag så finns det redan i omsorgens schemaprocess 
möjligheter att påverka schemat utifrån en för den centraliserade schemaplaneringen utarbetad 
rutin. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 

Beslutet skickas till 
HR enheten 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2023-01-25 
 

 
§32 KS/2022:1241 
Svar avseende motion om schemaläggning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i motionen 
inom rådande lag och kollektivavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, Kristdemokraterna på Orust har i en motion lämnat förslag på ett antal 
schematekniska förändringar bland annat möjlighet att arbeta endast helger eller endast dagtid. I 
förslaget föreslås även möjlighet att arbeta deltid. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-01-11 § 7 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
till fullmäktige besluta att: 
Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i motionen 
inom rådande lag och kollektivavtal. 

Bedömning  
Möjlighet att endast arbeta helger finns redan idag då man inom vissa verksamheter i omsorgen 
erbjuder så kallade helgtjänster. När det gäller möjlighet att arbeta deltid så kan man det redan i 
ganska stor utsträckning förutsatt att det är en ledighet som är lagstyrd till exempel studieledighet 
eller föräldraledighet. Att frångå principen om heltid i övriga sammanhang är inte möjligt då vi 
står inför vår tid största utmaning gällande kompetensförsörjning. Det kommer inte att finnas 
tillräckligt många personer att rekrytera och därför behöver vi sträva efter att behålla de vi redan 
har anställda och att det arbetar heltid. Att få fler att välja att arbeta heltid och förlänga arbetslivet 
har en enorm effekt. Om alla deltidsarbetande skulle jobba tre timmar mer i veckan och 
pensionsåldern öka till 66 år skulle behovet av anställda i offentlig sektor minska med 100 000 
personer fram till 2031.  
När det gäller möjlighet att lägga en ledig dag så finns det redan i omsorgens schemaprocess 
möjligheter att påverka schemat utifrån en för den centraliserade schemaplaneringen utarbetad 
rutin. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Kommunstyrelsen 2023-01-25 
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Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 8 december 2022 till och med den 
14 oktober 2026. 

Kommun: Orust kommun 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Avgången ersättare: Annika Alstersjö 
Ny ersättare: Lars-Olov Buhr 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Orust kommun har kommit in med en begäran om 
ny sammanräkning. Detta med anledning av att Annika Alstersjö har 
avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare David Forsberg. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
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Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra 
Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med 
post; Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
 Hur du vill att beslutet ska ändras. 
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-
224 40 00. Ange diarienummer 52671-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 



1 (3) 
 

 
Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Orust kommun 
  
 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 8 december 2022 till och med den 
14 oktober 2026. 

Kommun: Orust kommun 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Avgången ersättare: Lotta Husberg 
Ny ersättare: Marlene Gunnarsson 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Orust kommun har kommit in med en begäran om 
ny sammanräkning. Detta med anledning av att Lotta Husberg har avsagt 
sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare David Forsberg. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra 
Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med 
post; Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
 Hur du vill att beslutet ska ändras. 
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-
224 40 00. Ange diarienummer 52669-2022.  
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Orust kommun 
  
 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 8 december 2022 till och med den 
14 oktober 2026. 

Kommun: Orust kommun 
Parti: Moderaterna 
Avgången ersättare: Jan W Kjellberg 
Ny ersättare: Tommy Eriksson 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Orust kommun har kommit in med en begäran om 
ny sammanräkning. Detta med anledning av att Jan W Kjellberg har 
avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare David Forsberg. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra 
Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med 
post; Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
 Hur du vill att beslutet ska ändras. 
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-
224 40 00. Ange diarienummer 52531-2022.  
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Sammanträdesdatum 2022-12-14 

Tid: 15:00-15:30 

Plats: Rodret 

 

Beslutande 

Claes Olsson (S), ordförande 

Annika Andersson (L), vice ordförande 

Monica Norin Gillenius (L), ersätter Lars-Erik Anderström (M) 

Anders Wingård (FO) 
    

Ersättare 

Göran Hermansson (S) 

Anders Tenghede (V) 

 

Övriga närvarande 

Helena Maxon, administrativ chef, §§ 60-61 

Maria Alexandersson, handläggare, § 59 

Överförmyndarnämnden beslutade enhälligt att Erik Berman får närvara.  

Sekreterare Camilla Holmgren 

 

Justeringsdag: 2022-12-14 

 

Justerare: Annika Andersson (L) 

 

 

 

 

Camilla Holmgren Claes Olsson (S) Annika Andersson (L) 

sekreterare ordförande justerare 
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Tillkännagivande om justerat protokoll 

 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 

digitala anslagstavla. 

 

Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund 

 

Justeringsdatum: 2022-12-14 

Paragrafer: 57-61 

Datum då anslaget sätts upp: 2022-12-14 

Datum då anslaget tas ner: 2023-01-05 

 

Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarenheten 

 

 

 

 

Camilla Holmgren 

Sekreterare 
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§ 57 

 

  

Fastställande av föredragningslistan 

 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

 

Tillkommande handlingar 

I § 59 har följande handlingar tillkommit, tjänsteskrivelse, ansökan om samtycke till 

försäljning samt köpekontrakt. 
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§ 58 Ärendenr 5534/Dnr70  

 

 

Begäran om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto 

(Akt nr 5534) 
 

 

Sekretess 

_______________________ 
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§ 59 Ärendenr: 9101 och 9102/ Dnr 36 

   

 

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning inom dödsbo 

(Akt nr 9101 och 9102) 

 

Sekretess 

_______________________ 
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§ 60 Dnr ÖFN 2022/14 

 

Antagande av reglemente för Överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, 

Tjörn och Stenungsund 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 

respektive samverkanskommun: 

 

Kommunfullmäktige antar reglemente för Överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, Tjörn 

och Stenungsund. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund har sedan 2015 en gemensam 

överförmyndarnämnd och organisation för överförmyndarverksamhet. Den gemensamma 

organisationen utför de uppgifter som ankommer på överförmyndarnämnden.  

 

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt 

kontrollerar att de fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Överförmyndarnämnden 

ska också se till att förmyndare, gode män och förvaltare fullgör sina skyldigheter och handlar 

på det sätt som är bäst för den enskilde. I Överförmyndarnämndens ansvar ingår också att 

fastställa arvode och ersättning för utgifter som ställföreträdarna har rätt till.  

 

Nuvarande reglemente för Överförmyndarnämnden antogs 2014 och har sedan dess inte 

uppdaterats. Reglementet är därför i behov av en modernisering och uppdatering utifrån 

nuvarande arbetssätt och lagar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-30 

Förslag till nytt reglemente 

Reglemente 2014 

 

Beslutet skickas till:  

Lilla Edet Kommun 

Orust Kommun 

Tjörn Kommun  

Stenungsunds Kommun 

 

 

 

 

 

 

§ 61                    
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Information från verksamheten 

 
Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning 

 

• Information om verksamheten 

- Lilla Edet har valt Maria Aras ( C) till ledamot och Jennifer Svedenborg (SD) till 

ersättare 

- Orust har valt Ina Salmonsson Olsvik (M) som ledamot och Anders Tenghede (V) 

som ersättare  

- Tjörn har nominerat Karin Mattson ( C ) som ledamot och Göran Hermansson (S) 

som ersättare 

- Stenungsund har nominerat Claes Olsson (S ) som ordförande/ledamot och Mattias 

Vernberg 

 (C ) som ersättare. 

 

• Uppföljning verksamhetsmål 

- 540 årsräkningar ska inkomma och 539 har inkommit 

- Den 2 december var granskningen påbörjad av samtliga årsräkningar som inkommit.  

- 89 % är granskade och klara. Det återstår 60 årsräkningar som inte är 

färdiggranskade.  

 - Tre ställföreträdare har 10 uppdrag. Ingen ställföreträdare har i nuläget fler än 10 

uppdrag.  

-  Kontroller är gjorda på samtliga gode män och förvaltare. 

 

 

• Aktuella domar 

Akt 7147, God man har överklagat beslutet som nämnden tog om att avslå uttag för 

god mannens reskostnader. Tingsrätten har beslutat att det saknas skäl att ändra 

överförmyndarens beslut.   

 

 

 

 



Motion om skolgården, Ellös Skola 
 
Ellös skola har nu varit i nya lokaler i 2,5 år. 
Lagom till att höstterminen började 2022 så blockerades den gamla skolgården för eleverna, 
p.g.a. att Ellös förskola ska nyttja de gamla lokalerna tills de fått klart deras nya lokaler i 
Ellös, därmed också den enda gräsytan som fanns och klätterställning samt en bollplan mm, 
en minskning med ca 2200 m2 
 
Kommunen har däremot inte gjort någon ny mjuk yta, eller någon ny klätterställning, ny 
linbana, eller något av det som de hade tidigare på den gamla skolgården, vilket gör att detta 
nu fattas på Ellös skola, medan de andra kommunala skolorna på Orust har det. 
Begränsningarna för kreativitet är därmed stor för barnen på Ellös skola. 
Skolgården på Ellös skola är inte i närheten av liknelse med skolgården på Henån, Varekil 
eller Svanesunds skolor. 
 
Vi måste tänka på likvärdigheten för våra barn oavsett vilken kommunal skola de går på. 
(Likhetsprincipen) 
Då måste skolgårdarna på våra kommunala skolor vara likvärdiga, så att alla barn i våra 
kommunala skolor har samma möjlighet till kreativt tänkande, initiativtagande och lek.  
Vi ska inta glömma att det är inte bara på lektionerna som barnen lär sig saker, mycket 
kreativt tänkande kommer med aktiviteterna på rasterna. Utomhusaktivitet är också en viktig 
del i bättre kunskapsinlärning, stressreducering och återhämtning.  
Citat från Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid skolor; ”På svenska 
skolor har utomhuslek på rymliga och gröna gårdar visat sig ha samband med bättre nattsömn, 
välbefinnande, viktkontroll och koncentrationsförmåga hos barnen” 
 
Enligt Boverkets allmänna råd ska varje barn ha minst 30m2 yta utomhus. Ytan på Ellös skola 
är ca 4600m2 inkl. ”plattan”, berget, vägen upp till skolan (inkl. område runt vägen upp) Då 
är det precis 30m2 per elev, vid 145 elever.  
Därmed ligger Ellös skola på gränsen för vad de allmänna råden säger. Och därmed behöver 
hela ytan användas för att få tillfredställande friyta, kreativitetsyta för barnen som går på 
Ellös. 
 
Majoriteten här i politiken säger att skolgården ska göras iordning i samband med att den 
gamla skolan i Ellös rivs och byggs om. Varför vänta tills dess? 
 
Jag kan inte se någon anledning till att vänta med att göra iordning skolgården på Ellös skola, 
den kommer inte att se annorlunda ut efter att gamla Ellös skola rivits för att byggas om.  
(Dessutom så är det väl inte Orust kommun som ska bygga om gamla Ellös skola, utan det ska 
säljas av, om inte jag är felinformerad?) 
 
Med ett överskott på ett antal miljoner över budgeterat resultat, så har vi ett ypperligt tillfälle 
att omgående avsätta några miljoner till detta nu! 
 
Mitt yrkande: 
 
Alt 1, Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram det förslag och ritningar på upprustning utav 
skolgården på Ellös F-6 Skola som gjordes i samband med att upprustning av de gamla 



högstadielokalerna och flytt till desamma planerades för ett antal år sedan. Och iordningställa 
den omgående. Så att skolgården blir likvärdig de andra kommunala skolgårdarna på Orust. 
 
Alt 2, Ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med verksamheten på Ellös skola ta fram ett 
nytt förslag på upprustning av Skolgården på Ellös skola så att den motsvarar skolgårdarna vi 
har på de andra kommunala skolorna i denna kommun. 
 
Det finns ingen anledning att vänta! 
 
2023-01-29 
Centerpartiet 
Börje Pettersson 



Motion om infriande av utlovad användning utav skolbussarna 
 
När KF skulle ta beslut om att skolbussarna skulle upphandlas direkt av kommunen istället för 
via Västtrafik inför skolstart hösten 2022 så var två av de tyngsta argumenten för detta från 
Majoritetens sida: 
 
1. Där kommer att vara flera buss avgångar på eftermiddagarna så att Skolbarnen kan välja 

att åka hem med en senare buss, så att de tex kan välja att gå på kulturskola efter skolan 
eller nyttja läxhjälp på skolan efter skoltid, eftersom det inte ingår i skolschemat. Och 
ändå ha en buss att åka hem med. 

2. ALLA i kommunen kommer att kunna åka med dessa bussar gratis, eftersom 
kommunen köper in denna tjänst direkt och betalar för hela bussarna och inte bara för 
just enstaka linjeturer. 

 
Barnen får idag INTE åka med NÅGON annan buss än den som de är tilldelade, för att alla 
bussarna är fulla. De får inte ens åka hem till en kompis som åker en annan buss från skolan, 
för att det inte är deras ordinarie tilldelade buss.  
Detta är en klar försämring jämfört med hur det var innan denna upphandling. Vi gjorde 
denna upphandling med argumenten att `det kommer bli så mycket bättre för alla` Vart tog de 
argumenten vägen? 
 
INGA ANDRA får heller åka med dessa bussar då de är rena skolskjutsar till o från skolan, 
och de är dessutom fulla till sista plats.  
Det var ju också ett av argumenten för att vi skulle göra denna upphandling, att ALLA skulle 
kunna åka med bussarna vilket skulle öka möjligheten för alla att åka kollektivt på Orust. Ett 
argument som också bara försvann. 
 
När ska dessa 2 tunga argument från Majoriteten infrias? När ser vi bussar som barnen kan 
välja mellan för sin hemresa? När ser vi bussar som alla kan få åka med? 
 
Mitt yrkande 
 
1. Infria era löften och lös situationen så att barnen kan åka med olika bussar, olika dagar, 

för att kunna nyttja läxhjälp, eller kulturskolans utbildningar så att det kan tas bort från 
skolschemat eftersom det inte hör hemma där. Gör så att barnen kan göra som de alltid 
har gjort i alla tider innan, bestämma sig 2 min innan bussen går hem, att jag vill åka med 
den kompisen hem idag, fastän hen inte åker med min buss. 

 
2. Infria löftet att alla kan åka med dessa bussar, kommunen betalar ju för dem på heltid. 

Det borde väl då kunna gynna hela befolkningen? Det skulle ju bli så mycket bättre med 
en direktupphandling. Inte att vi bara skulle spara pengar. 

 
2023-02-02 
Centerpartiet 
Börje Pettersson  
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