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Kommunstyrelsen KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
 

 

Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
 Det öppna sammanträdet börjar klockan 08:45 
  
 
 
Plats och tid Årholmen, kommunhuset, 2022-10-26, klockan 08:15 

Ledamöter 

Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 
Alexander Hutter (S) 
Ulla Buhr (S)  
Anders Arnell (M) 
Håkan Bengtsson (M) 
Michael Relfsson (FO) 
Veronica Almroth (L) 
Lars Larsson (C) 
Maria Sörqvist (C) 
Martin Reteike (MP) 
Rolf Sörvik (V) 
Martin Oscarsson (SD) 
Kaj Kvorning (Oberoende) 
 

Ersättare 

Göran Karlsson (S) 
Eva Skoglund (S) 
Elsie-Marie Östling (S) 
Hilden Talje (M) 
Ina Salomonsson Olsvik (M) 
Robert Larsson (M) 
Anders Wingård (FO) 
Susanne Gustafsson (L) 
Daniel Petersson (C) 
Kent Kihl (KD) 
Ulla Kedbäck (MP) 
Ulf Sjölinder (KD) 
Maritha Dyfverman (Oberoende) 
Ronny Warnesjö (Oberoende) 

 

Övriga 

Henrik Lindh, kommundirektör 
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 
 
Utses att justera 
 
Justeringens plats och tid Digital justering, måndag 31 oktober klockan 15:00 
 
 
 

Ärende Diarienummer Föredragande 

1. Förvaltningens information KS/2022:98 Lena Gardtman, 
Katarina Levenby, 
Carina Johansson, 
Henrik Lindh 
08:20-08:45 

2. Beslut om delvis inlösen av 
pensionsskuld 

KS/2022:1559 Susanne Ekblad 
08:45-08:55 

3. Antagande av budget 2023 med plan 
för 2024 och 2025 

KS/2022:88  
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Ärende Diarienummer Föredragande 

4. Information om workshop för 
samverkansprojekt "Våra rum" 

KS/2022:444 Sofia Jonasson 
08:55-09:10 

5. Förslag till kommungemensam policy 
och riktlinjer för små avlopp och 
riktlinjer för STO-kommunerna 

KS/2022:1548 Anne-Maria Bardh, 
Ulrika Marklund 
09:10-09:30 

 
6. 

Beslut om planbesked för Nösund 
1:116 m.fl. 

KS/2007:1022 Nina Hansson 
09:30-09:40 

7. Utseende av Säkerhetsskyddschef och 
biträdande Signalskyddschef 

KS/2022:1578  

8. Yttrande till Länsstyrelsen gällande 
förordnande av borgerliga 
vigselförrättare under perioden 2023-
01-01 till och med 2026-12-31 

KS/2022:1553  

9. Faställande av sammanträdesplan 
2023 

KS/2022:1575  

10. Kommuntal för mottagande av 
nyanlända 2022 

KS/2022:1323  

11. Beslut om att anta regler för 
föreningsstöd och taxor, avgifter och 
uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler 

KS/2021:1511  

12. Motion för att ta ett helhetsgrepp på 
Ellös - Slätthults industriområde - 
Lars Larsson (C) 

KS/2022:241  

13. Antagande av taxa för insamling av 
hushållsavtall 2023 

KS/2022:1511  

14. Antagande av taxa för slamtömning 
2023 

KS/2022:1512  

15. Antagande av taxa för 
återvinningscentral och 
verksamhetsavfall 2023 

KS/2022:1513  

16. Information med anledning av 
kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar 

KS/2022:1055 Ann-Katrin 
Otinder 
10:30-10:50 

17. Antagande av VA-taxa 2023 KS/2022:1514  

18. Antagande av hamn- och båtplatstaxa 
2023 

KS/2022:1524  

19. Antagande av taxa och avgifter för 
räddningstjänstens 
myndighetsutövning 2023 

KS/2022:1525  

20. Beslut om nytt produktslag i 
avgiftssystemet för alkoholservering, 
folköl, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt avgifter 

KS/2022:1533  

21. Beslut om antagande för detaljplan för 
Svanesund centrum, norra 

KS/2020:1495  

22. Beslut om begäran om ombyggnad av 
befintlig gata, Kilsbacken , Varekil 

KS/2022:1360  
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Ärende Diarienummer Föredragande 

23. Beslut om trygghetsbelysning vid 
idrottsplatsen i Ellös 

KS/2022:908  

24. Beslut om tilldelning av 
markanvisning för del av Tofta 2-31 

KS/2021:501  

25. Beslut om planbesked för Nösund 
1:116 m.fl. 

KS/2022:872  

26. Beslut om planbesked för fastigheten 
Edshultshall 1:2 

KS/2022:954  

27. Motion om ett alternativt system med 
cykelvägar 

KS/2022:474  

28. Revidering av resehandbok och regler 
för inackorderingsbidrag 

KS/2022:1550  

29. Besvarande av motion om 
kvalitetsarbete 

KS/2022:1247  

30. Besvarande av motion om översyn av 
arbetsuppgifter 

KS/2022:1248  

31. Revidering av riktlinjer för 
handläggning av ekonomiskt bistånd 

KS/2022:1635  

32. Information: Rapportering av anmälan 
till huvudman enligt 6 kap § 10 
Skollagen (2022) 

KS/2022:8  

33. Information: Beslut/Svar från 
Skolinspektionen och övriga 
myndigheter 

KS/2022:8  

34. Anmälan av inkomna skrivelser KS/2022:522, 
KS/2022:86 

 

35. Anmälan av delegeringsbeslut KS/2022:109  

36. Ordförandens information KS/2022:29  
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ORUST KOMMUN 
 
 
 
Catharina Bråkenhielm (S) Emelie Werling Söderroos 
Ordförande  Sekreterare 
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Omröstningsprotokoll 

 

Omröstningsprotokoll 

 
Parti 

 
Ledamot 

 
Tjänst-
görande 

Ks § Ks § Ks § 

 Ordinarie  Ja Nej avst Ja Nej avst Ja Nej avst 

S Catharina Bråkenhielm           

S Britt-Marie Andrén  
Karlsson 

          

S Alexander Hutter           

S Ulla Buhr           

M Anders Arnell            

M Håkan Bengtsson           

FO Michael Relfsson           

L Veronica Almroth           

C Lars Larsson           

C Maria Sörqvist           

MP Martin Reteike            

V Rolf Sörvik           

SD Martin Oscarsson           

Ober. Kaj Kvorning           

 Ersättare  Ja Nej avst Ja Nej avst Ja Nej avst 

S Göran Karlsson           

S Eva Skoglund           

S Elsie-Marie Östling           

M Hilden Talje           

M Ina Salomonsson Olsvik           

M Robert Larsson           

FO Anders Wingård           

L Susanne Gustafsson           

C Daniel Peterson           

KD Kent Kihl           

MP Ulla Kedbäck           

KD Ulf Sjölinder           

Ober. Maritha Dyfverman           

Ober. Ronny Warnesjö           

Summa           
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Förvaltningens information, KS/2022:98 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorcheferna ger uppdaterad information från förvaltningen. 
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Beslut om delvis inlösen av pensionsskuld, KS/2022:1559 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna en delvis inlösen av ansvarsförbindelsen i pensionsskulden på 40 miljoner kronor 
inklusive löneskatt år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid årsskiftet 1997/1998 förändrades pensionssystemet inom det kommunala området. 
Pensioner intjänade efter detta datum fonderas fortlöpande i den kommunala bokföringen. 
Pensioner intjänade före detta datum hanteras som en ansvarsförbindelse, vilken inte är en del av 
kommunens balansräkning. Vid delårsbokslutet 2022-08-31 uppgick denna ansvarsförbindelse för 
Orust kommun till 278,3 miljoner kronor inklusive löneskatt.  
 
Normalt belastas kommunens resultaträkning varje år med kostnaden för den 
pension som under året betalas ut till de medarbetare som arbetade i 
kommunen före 1998. Kommunen kan dock välja att göra en delvis inlösen 
av ansvarsförbindelsen, där kommunen försäkrar bort en del av denna hos ett 
pensionsbolag. Kostnaden för transaktionen belastar det året den bokförs. 
Effekten blir att den årliga kostnaden framöver för pensioner intjänade före 1998 kommer att 
minska. 
 
Eftersom kommunen prognostiserar ett större ekonomiskt överskott år 2022 och de ekonomiska 
förutsättningarna från år 2023 ser tuffare ut till följd av oroligheterna i omvärlden, har 
förvaltningen utrett möjligheterna att använda en del av överskottet i år för att sänka framtida 
kostnader.   
 
Utredningen visar att det finns olika alternativ. Antingen öka det egna kapitalet och på så sätt 
finansiera en större del av kommande investeringar, amortera på låneskulden eller lösa in en del 
av ansvarsförbindelsen i pensionsskulden. Bedömningen är att en delinlösen av pensionsskulden 
anses vara mest ekonomiskt lönsamt för kommunen på lång sikt. En inlösen ger större effekt i 
form av sänkta årliga pensionskostnader än sänkta räntekostnader genom en amortering av 
låneskulden med motsvarande belopp.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 
HR-chef 
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Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025, KS/2022:88 
 
 
 Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-10-18. 
2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en sänkt 

skattesats med 10 öre jämfört med 2022. 
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för 

verksamheterna samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande justeringar av 
målen. 

4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet finansiella mål är 
tre mål istället för fyra mål. 

5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel % av 
verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av skatter och 
statsbidrag. 

6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning till istället 
hållbart samhälle. 

7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering. 
8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2023 samt 

preliminärt för 2024 och 2025. 
9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av 

budgeten och flerårsplanen. 
10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt 

kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom 
ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare. 

11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt 
miljö och byggnadsnämnden. 

12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 2024 och 
2025. 

13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025. 
14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 

motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2023. 
15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens 

skulder under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor.  
16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra 

taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige. 
17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick mot 2032, 

bilaga 1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna för 
Orust kommun har tagit fram ett budgetförslag för 2023 med plan för 2024 och 2025. 
Budgetförslaget är samma förslag som fullmäktige antog 2022-08-18 § 87, med enda skillnaden 
att den nu är kompletterad med den politiska plattformen för mandatperioden och därtill riktade 
politiska uppdrag. 
Budgeten ska fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet 
enligt kommunallagens 11:e kapitel § 11.  
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Budgeten för 2023 bygger på bedömningar från april 2022. Omvärlden har sedan dess varit 
turbulent och de ekonomiska utsikterna för 2023 och framåt svåra att bedöma. Kommunen kan 
räkna med högre kostnader inom flera områden. Tack vare flera goda år med stora överskott har 
kommunen beredskap att möta lågkonjunkturen och med åtgärder hantera eventuella avvikelser 
under 2023. Budget och flerårsplan är ett långsiktigt styrmedel och därför har utgångspunkten 
varit att inte revidera budgeten förutsatt att den politiska ledningen inte förändrats på grund av 
det allmänna valet till fullmäktige. 
 
Årets resultat budgeteras till ett överskott som följer det finansiella målet. Resultatnivån 
under planperioden budgeteras till mellan 22-25 miljoner kronor, vilket motsvarar 2-2,3 % av 
skatter och statsbidrag. 
 
Budgeten innehåller en sänkt skattesats med 10 öre under år 2023, 10 öre under år 2024 och 15 
öre under år 2025, sammantaget 35 öre under planperioden. 
 
Budgetförslaget innehåller stora satsningar till verksamheterna. Från och med år 2023 
tillförs sektorerna närmare 25 miljoner kronor i satsningar och dessutom närmare 35 
miljoner kronor i pris- och löneökningar. Fram till och med år 2025 tillförs sektorerna totalt 36 
miljoner kronor i satsningar. Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd tilldelas 
driftbudgetramar per sektor. Myndighetsnämnderna har inget planerings- eller verksamhetsansvar 
och tilldelas därför ingen budgetram. 
Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 miljoner kronor för att 
förbättra service och tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter och för att 
förstärka utvecklingsenheten för att kunna arbeta mer offensivt med näringslivet och 
turismfrågor. 
 
Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 miljoner kronor för år 2023 och 6,6 miljoner kronor för 
hela planperioden för volymförändringar inom förskola och skola samt för att förstärka och 
utöka tidiga insatser genom utvecklad samverkan mellan skola och omsorg. Målet är att ännu 
tidigare jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap. 
Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 miljoner kronor för år 2023 och 19,7 miljoner 
kronor för hela planperioden för volymförändringar inom äldreomsorg samt förstärkning på 
förebyggande stödverksamheter såsom Klubb Busa och projekt Timmerhult. Klubb Busa riktar 
sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och projekt Timmerhult syftar till att både skapa 
meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför arbetsmarknaden och för de med 
daglig verksamhet samt som ett led i vårt hållbarhetstänk för återbruk. Dessutom tillförs sektorn 
en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till vissa personalgrupper. 
 
Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 miljoner kronor för år 2023 och 2,6 
miljoner kronor för hela planperioden för att höja investeringsbidraget till föreningar och 
förstärkningar inom miljö- och bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten för att höja 
servicenivån och till bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre 
möta näringslivets och kommunmedlemmarnas förväntningar. Likt vissa personalgrupper inom 
sektor omsorg får medarbetare inom kost och lokalvården en arbetsmiljösatsning på arbetsskor. 
 
Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. Från år 2023 ingår 
hållbarhetsarbetet tydligare med Agenda 2030 i målstyrningen. De finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning, som ändras från fyra mål till tre är utifrån förutsättningarna i budgeten 
möjliga att uppnå under hela planperioden. Likviditetsmålet som försvinner som eget mål följs 
löpande upp i finansrapporten. Likviditeten är en ögonblicksbild och är ovanlig som finansiellt 
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mål. Mätningen av det finansiella målet för resultatet ändras för att bättre jämföras med andra 
kommuner. 
 
Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 625 miljoner kronor, varav 
högst 210 miljoner kronor för år 2023. Satsningar sker bland annat på två nya förskolor, 
ombyggnad och utbyggnad av reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny brandstation, ny 
gruppbostad samt gång- och cykelvägar. 
 
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden 
beräknas öka med högst 85 miljoner kronor för 2023 och 263 miljoner kronor under 
planperioden till totalt en nivå på 803 miljoner kronor i slutet av år 2025. 
 
I vår lokalförsörjningsprocess beslutar fullmäktige årligen i samband med budgeten om en 
övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som blickar 5-10 år framåt, se bilaga 1. 
Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investeringsbudget och i den operativa 
lokalplaneringen. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-14Majoritetens förslag till budget 2023 med plan för 2024 och 
2025 daterad 2022-10-18 
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan för 2023-2027 med utblick mot 2032 daterad 2022-06-01 
Samverkansprotokoll enligt MBL §11 och 19, Centrala samverkansgruppen 2022-06-09 med 
bilagor 
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2022-08-18 § 87 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Revisorer  
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Information om workshop för samverkansprojekt "Våra rum", KS/2022:444 
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Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp och riktlinjer för 
STO-kommunerna, KS/2022:1548 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för STO-
kommunerna, att gälla för Orust kommun.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Lars Larsson (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se sida 7). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöenheten har fått i uppdrag att, tillsammans med Tjörns och Stenungsunds kommuner, ta 
fram en kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp. Projektet innefattar framtagande 
av gemensam policy och riktlinjer för små avlopp, och finansieras till 80 % med LOVA-bidrag 
(MBN 2020-11-19 § 262). Projektet syftar till att prövningen av små avlopp ska vara likvärdig i de 
tre kommunerna, med ett samordnat underlag för bedömningar, i ett större sammanhang likväl 
som utifrån de förutsättningar som råder i varje enskilt fall. 
 
Det framtagna materialet ska kunna underlätta vid handläggningen av ansökningar och vid tillsyn 
av små enskilda avloppsanläggningar, genom en ökad samsyn mellan de tre kommunerna. Målet 
är en effektivare handläggning och ökade möjligheter att förhålla sig till gällande lagstiftning och 
vägledande juridisk praxis, för att uppfylla vattendirektivets krav. Gemensamma 
bedömningsgrunder gör också att det blir lättare för den enskilde medborgaren, och de 
entreprenörer som arbetar i kommunerna, att veta vilka krav som kan komma att ställas och 
varför. 
 
Miljöenheten har tillsammans med miljöhandläggarna i Stenungsunds och Tjörns kommuner 
arbetat fram förslaget, med stöd av en styrgrupp bestående av ansvariga chefer. En politisk 
kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig under projektets gång. Referensgruppen 
har beretts möjlighet att lämna synpunkter, liksom respektive kommuns VA- samt 
renhållningsenheter. Inkomna synpunkter har behandlats och införlivats i förslaget, när det har 
bedömts vara lämpligt. 
 
På grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av sektor 
samhällsutveckling, så behandlas ärendet genom kommunstyrelsens arbetsutskott, då detta ligger 
inom ramen för strategiska miljöfrågor. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-09-21 § 174, 
ses därför som ett yttrande.  
 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Martin Reteike (MP) samt Håkan Bengtsson (M) yrkar bifall till 
förvaltningens beslutsförslag. 
 
Lars Larsson (C) föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att anta förvaltningens förslag 
med följande ändringar: 

I Policy för små avlopp: på sidan 10 under rubriken Tillsyn små avlopp, ta bort stycke fyra 



   Datum    13(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

och ersätta med följande text: 
”Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om får den på samma 
plats återställas till den funktion, standard och storlek som det befintliga avloppstillståndet avser, 
vilket också inkluderar att gräva om och byta ut markbädd eller infiltration samt byta ut och lägga 
nya infiltrationsrör även om det befintliga avloppstillståndet inte når upp till normal skyddsnivå, 
förutsatt att avloppstillståndet inte avser en anläggning med så kallad en- eller tvåkammarbrunn 
eller en anläggning med så kallad stenkista.” 

- I Riktlinjer för små avlopp: på sidan 6 under rubriken Avvikelser från hög skyddsnivå 
avseende miljöskydd efter första stycket lägga till följande text: 
”Ett avloppstillstånd innebär en rättighet med ett visst juridiskt skydd. För en befintlig 
avloppsanläggning som bedömts ha en godtagbar funktion, kan krav på ytterligare reningssteg 
medföra orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan. Vid tillståndsprövning för en helt ny 
avloppsanläggning eller vid tillsyn av en avloppsanläggning som saknar tillstånd, kan det däremot 
vara rimligt att ställa krav på att reningen ska kunna uppnå hög skyddsnivå. Om 
avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om får den på samma plats 
återställas till den funktion, standard och storlek som det befintliga avloppstillståndet avser, vilket 
också inkluderar att gräva om och byta ut markbädd eller infiltration samt byta ut och lägga nya 
infiltrationsrör även om det befintliga avloppstillståndet inte når upp till normal skyddsnivå, 
förutsatt att avloppstillståndet inte avser en anläggning med så kallad en- eller tvåkammarbrunn 
eller en anläggning med så kallad stenkista.” 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer besluten mot varandra. 
Ordföranden finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
Förslag till kommungemensam policy för små avlopp, version daterad 2022-09-12 
Förslag till riktlinjer för små avlopp, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 1 - Skyddsnivåer, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 2 - Ekologisk status, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden, version daterad 2022-09-12 
Miljö- och byggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-09-21 § 174 

Beslutet skickas till 

Miljöchef  
Projektledare Emma Johansson, emma.r.johansson@tjorn.se 
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Beslut om planbesked för Nösund 1:116 m.fl., KS/2007:1022 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att teckna nytt köpekontrakt. 
2. Sälja Nösund 1:190 för 550 000 kr exklusive VA-anslutningsavgift. 

Sammanfattning av ärendet 

2009 upprättades ett köpeavtal för fastigheten Nösund 1:190 som förlängdes vid tre tillfällen och 
som ännu inte har fullbordats. Sökande har ansökt om att fullgöra köpet enligt köpeavtal daterat 
2012-01-11 som var villkorat att byggnation skulle vara påbörjad 2012-04-16. Eftersom köpet inte 
genomförts inom den villkorade tiden behöver ett nytt köpeavtal behöver upprättas. 
Förvaltningen anser att det nya köpeavtalet bör ha en köpeskilling som bättre motsvarar dagens 
marknadsvärde och VA-anslutningsavgift bör inte ingå i köpeskillingen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
Köpekontrakt daterat 2009-12-15 
Köpekontrakt daterat 2011-01-05 
Översiktskarta  

Beslutet skickas till 

Mark- och exploatering 
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Utseende av Säkerhetsskyddschef och biträdande Signalskyddschef, KS/2022:1578 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
1. utse Therese Silbo till Säkerhetsskyddschef, fr o m 2022-11-07 
2. utse Therese till biträdande Signalskyddschef, fr o m 2022-11-07 och efter 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.  

Enligt den nya säkerhetsskyddslagen som började 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. Therese Silbo har efterträtt Linda Johansson 
som risk- och säkerhetsstrateg 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. Therese Silbo är ny risk- och 
säkerhetsstrateg och föreslås utses till biträdande signalskyddschef efter 2022-11-07 och 
genomgången utbildning. Therese Silbo ersätter därmed Göran Engblom som idag innehar 
uppdraget som biträdande signalskyddschef.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-03 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschef 
Utvecklingsstrateg 
Risk- och säkerhetsstrateg 
Kommundirektör 
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Yttrande till Länsstyrelsen gällande förordnande av borgerliga vigselförrättare under 
perioden 2023-01-01 till och med 2026-12-31, KS/2022:1553 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Föreslå Länsstyrelsen att förordna följande personer som vigselförrättare inför mandatperioden 
2023-01-01 till 2026-12-31; 
 
Linda Thorvall 
Patric Grund 
Pia Gitse 
Gunnar Arwidson 
Lars Petersen Nilsson 
Anders Wennergren 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är Länsstyrelsen behörig att 
förordna vigselförrättare. Länsstyrelsen ska pröva om den som ansöker om att förordnas som 
borgerlig vigselförrättare har de kunskaper och kvalifikationer som krävs för uppdraget. 
Länsstyrelsen kan även återkalla förordnandet om det framkommer att vigselförrättaren misskött 
sitt uppdrag eller om vigselförrättaren inte längre har de kunskaper och kvalifikationer som krävs.  

 
Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare på den tid som motsvarar en mandatperiod efter det 
senaste allmänna valet. Det innebär att förordnandet för den som förordnats efter den 1 januari 
2019 löper ut den 31 december 2022.  
Länsstyrelsen har därför kontaktat kommunen med förfrågan om uppgift på de vigselförrättare 
som kommunen önskar bli förordnade inför den nya mandatperioden 1 januari 2023 till och med 
31 december 2026. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
Förfrågan från Länsstyrelsen gällande förordnande av vigselförrättare under perioden den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län 
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Faställande av sammanträdesplan 2023, KS/2022:1575 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
1. Anta sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt utskotten enligt förslag daterat 2022-

10-05. 
2. Överlämna sammanträdesplanen till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022.  
Sammanträdesplanen utgår till stor del från hur kommunfullmäktiges sammanträden är förlagda 
samt kommunens ekonomiska årshjul. Tidpunkt för kommunfullmäktiges sammanträden regleras 
av kommunfullmäktiges arbetsordning. Fullmäktiges sammanträden redovisas i förslaget för 
åskådlighetens skull, kommunstyrelsen har inte befogenhet att ändra upplägget för 
kommunfullmäktiges sammanträden. Detsamma gäller för miljö- och byggnadsnämnden samt 
sociala myndighetsnämnden. Även revisionens och folkhälsorådets möten finns med i planen för 
att bidra till åskådlighet. Med hänsyn till lokalfrågan samt både förtroendevaldas och 
tjänstepersoners närvaro är det positivt om så få sammanträden som möjligt krockar med 
varandra. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
Förslag till sammanträdesplan daterad 2022-10-05 
 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Sociala myndighetsnämnden 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Sektor Samhällsutveckling 
Sektor Lärande 
Sektor Omsorg 
Sektor Ledning- och verksamhetsstöd 
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Kommuntal för mottagande av nyanlända 2022, KS/2022:1323 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Föreslå länsstyrelsen att kommuntalet för Orust kommun ändras från 27 till 14 nyanlända inför 
2023 

 
Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyanlända som ska anvisas 

till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade ”kommuntal” enligt förordningen (2016:39) om 

mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.  

Länsstyrelsen har lämnat förslag till länets kommuner om ”kommuntal” för år 2023. I förslaget 

anges att Orust kommun får 27 anvisningar av nyanlända. Fram till den 29 oktober har länets 

kommuner möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Med hänvisning till svårigheter att finna bostäder i tillräcklig omfattning föreslås Länsstyrelsen 

ändra Orust kommuntal för år 2023 från 27 till 14. 

Kommunen har undersökt möjligheter att på egen hand omfördela med såväl Gullspång som 

Lysekils kommun, utan framgång. Kommunen har under 2022 mottagit ca 40 Ukrainska 

flyktingar, där boendesituationen kunnat lösas med privata initiativ. Kommunen lider stor brist på 

bostäder och anser att ett kommuntal om 27 nyanlända inte är möjligt att klara.   

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschef  
Integrationssamordnare 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
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Beslut om att anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust 
kommuns idrottsanläggningar och lokaler, KS/2021:1511 
 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler, båda dokumenten daterade 2022-10-03, med föreslagna 
redaktionella ändringar. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

För att underlätta tolkning, handläggning och ansökningsprocess av Orust kommuns 
föreningsstöd samt taxering och uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar behöver 
nuvarande riktlinjer och regler för dessa ses över och revideras. 
Fritidsenheten och kulturenheten har genomfört en översyn av nuvarande föreningsstöd antagen 
av kommunfullmäktige 2017-02-09 § 4. Översynen har påvisat nödvändiga förändringar där vissa 
regler behöver konkretiseras och göras med transparenta för att ansökning, handläggning, 
bedömning och beslut ska bli mer lätthanterliga och användarvänliga. 
Dessutom har e-tjänster börjat implementeras med en digital ansökningsprocess vilket kommer 
innebära ett nytt tillvägagångssätt för ansökningsprocessen. För att dokumentet för uthyrning av 
Orust kommuns lokaler och anläggningar, antagen av kommunfullmäktige 2017-06-08 § 71, ska 
vara förenliga med föreningsstöden så behövs även en revidering av detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
Regler för föreningsstöd – för stöd till ideella föreningar i Orust kommun, daterade 2022-10-03 
Taxor, avgifter och uthyrning – För idrottsanläggningar och lokaler inom kultur- och 
fritidsenhetens verksamhetsområde, Orust kommun, daterade 2022-10-03 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Göran Karlsson (S) förslår kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till 
kommunfullmäktige att besluta: 
Anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler, båda dokumenten daterade 2022-10-03, med föreslagna 
redaktionella förändringar. 
 
Rolf Sörvik (V) föreslår att regelverket vid nästa uppdatering ska byggas upp på ett annat och mer 
lättförståeligt sätt. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling föreslår 
kommunstyrelsen lämna över följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 



   Datum    20(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

Anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler, båda dokumenten daterade 2022-10-03, med föreslagna 
redaktionella ändringar. 
 
 

Beslutet skickas till 

Enhet för fritid 
Enhet för kultur 
Sektor samhällsutveckling 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Motion för att ta ett helhetsgrepp på Ellös - Slätthults industriområde - Lars Larsson (C), 
KS/2022:241 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 att ge sektor samhällsutveckling i uppdrag att ändra den 
befintliga detaljplanen för Ellös-Slätthults industriområde, 14-MOR-2200 B enligt tjänsteskrivelse 
daterad 2021-12-20 och att finansieringen sker inom sektorns driftbudget för detaljplaner, 
kostnaderna täcks i sin helhet av intäkter genom försäljning av den nyskapade 
verksamhetsmarken.  
 
Som en följd av kommunstyrelsens beslut har en motion ”Motion för att ta ett helhetsgrepp på 
Ellös- Slätthults industriområde” daterad 2022-02-04 inkommit från Centerpartiet genom Lars 
Larsson. I motionen anges följande: ” Kommunen vill ändra den befintliga detaljplanen på 
EllösSlätthultsindustriområde. Centerpartiet vill att det samtidigt tas ett helhetsgrepp över hela 
Ellös industriområde. Det handlar om att ha en dialog med alla företagarna på området om 
önskemål som de ser och önskar. Under förra mandatperioden tog vi ett beslut i Svanesunds 
industriområde efter dialog med företagarna som innebar att företagen kunde få lov att förtäta 
med byggnation på sina industriområden och tomter, detta var mycket uppskattat. Detta finns 
även som starkt önskemål i Ellös-Slätthults industriområde bland företagarna att få bygga mer på 
sina industritomter, och detta brådskar. Det har t ex framkommit att också regler kring bland 
annat höjder på industrifastigheterna kan behöva justeras. Det skulle hjälpa företagarna och även 
medföra en kostnadseffektivitet för kommunen om man gjorde detta på en gång. Därför är det 
mycket olyckligt för företagarna och kommunen att detta förslag röstats ned av en majoritet på 
KS.”  
 

Utredning 

Delar av kommunens fastighet Morlanda-Slätthult 1:29 inom Ellös-Slätthults industriområde är 
planlagd som allmän plats (park eller plantering) i gällande detaljplan (Ellös-Slätthults 
industriområde 14-MOR-2200). I tjänsteskrivelsen tillhörande ärendet KS/2021:1443 (daterad 
2021-12-20) har förvaltningen redogjort för att delar av den allmänna platsmarken idag används 
för bedrivandet av olika verksamheter som finns inom industriområdet, vilket innebär att tillåten 
markanvändning inom dessa delar inte stämmer överens med markens faktiska nyttjande. 
Förvaltningen valde därför att gå vidare med att utreda kommunens möjligheter till att omvandla 
delar av den allmänna platsmarken till verksamhetsmark.  
 
Kommunen har tidigare upplåtit delar av den allmänna platsmarken genom ett nyttjanderättsavtal 
som kommunen ingått tillsammans med några av industriområdets verksamhetsutövare. Dessa 
aktuella delar av kommunens fastighet kan fortsättningsvis nyttjas av industriområdets 
verksamhetsutövare. Ett sådant fortsatt nyttjande är däremot planstridigt och kan inte säkerställas 
genom ett nyttjanderättsavtal. Förvaltningen har därför sagt upp det aktuella nyttjanderättsavtalet 
och därmed valt att gå vidare med att utreda kommunens möjligheter till att omvandla delar av 
den allmänna platsmarken till verksamhetsmark. Syftet med den föreslagna planändringen var 
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således att kommunen enbart skulle omvandla allmän platsmark inom befintlig detaljplan (Ellös-
Slätthults industriområde) till verksamhetsmark.  
 
I tjänsteskrivelsen angavs även bland annat följande ”Planenheten har en driftbudget för interna 
detaljplaner. Årligen görs prioriteringar av detaljplaner så att kostnaderna ryms inom budget. 
Planenheten bedömer att det finns möjlighet att ändra den här detaljplanen år 2023. Om beslutet 
blir att ändra detaljplanen prioriteras den in inom nuvarande budgetnivå. Kostnaderna bedöms 
bli täckta i sin helhet av intäkter som kommer in senare genom försäljning av den nyskapade 
verksamhetsmarken.” 
 
Ett kommunalt initiativtagande till en mer omfattande planändring där befintliga byggrätter 
utökas är fullt möjligt. Ett sådant initiativtagande skulle däremot riskera att olika utredningar 
behöver tas fram till skillnad mot beslutat förslag som enbart innebär att allmän platsmark ska 
omvandlas till verksamhetsmark. Dessa utredningar skulle således innebära utökade kostnader för 
genomförandet av planändringen som i sin tur skulle innebära att ett tillskott till planbudgeten 
blir nödvändigt. Förvaltningen vill även belysa att för höga plankostnader skulle kunna innebära 
att planarbetet måste avbrytas. Kommunen skulle vid ett sådant initiativtagande behöva ta ut en 
planavgift från berörda fastighetsägare i samband med bygglov. Ett sådant tillvägagångssätt skulle 
innebära att kommunen blir tvungen att ligga ute med samtliga plankostnader tills 
fastighetsägarna i framtiden önskar att nyttja sina utökade byggrätter. Det finns inte heller några 
garantier att ovanstående planavgifter kommer att kunna täcka upp för kommunens kostnader. 
 
Det har även framkommit att flertalet av fastigheterna inom det aktuella industriområdet inte 
utnyttjat sina redan befintliga byggrätter fullt ut. Detta talar för att kommunen riskerar att ådra sig 
kostnader som också blir svåra att finanserna genom planavgifter då många av fastigheterna inte 
utnyttjar sin byggrätter fullt ut i dagsläget. Kommunen riskerar således att bekosta privata 
fastighetsägares värdeökningar genom att finansiera utökningen av deras befintliga byggrätter 
samtidigt som det råder stor ovisshet om kommunen skulle kunna få tillbaka sina utlagda 
kostnader.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
Översiktskarta 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Göran Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige 
att besluta: 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22. 
 
Michael Relfsson (FO) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till 
kommunfullmäktige att besluta: 
Bifalla motionen om att ta ett helhetsgrepp på Ellös – Slätthults industriområde. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling 
beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten  
Ekonomienheten 
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Antagande av taxa för insamling av hushållsavtall 2023, KS/2022:1511 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta renhållningstaxa avseende insamling av hushållsavfall 2023, med höjning 8 %, daterad  
2022-10-03 att gälla från och med 2023-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande avtal för insamling av hushållsavfall gäller till och med 2027-01-31.  
Prisreglering sker årligen utifrån aktuellt avfallsindex. Ökningen består främst av 
bränslekostnader, men även personal- och övriga kostnader ingår.  
 
Från januari till september 2022 har detta index stigit 10 % Beräkning inför justering av taxa för 
2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är 
ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 
inför 2023.  
 
Med 8 % höjning av taxa avseende hushållsavfall beräknas verksamheten klara kostnadsökning 
2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
Renhållningstaxa, daterad 2022-10-03 

 
Beslutet skickas till 

Enhetschef renhållning 
Chef affärsdrivande 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
  



   Datum    24(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 

Antagande av taxa för slamtömning 2023, KS/2022:1512 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta taxa avseende slamtömning 2023, med höjning 8 %, daterad 2022-10-03 att gälla från och 
med 2023-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande avtal för slamtömning gäller till och med 2027-01-31.   
Prisreglering sker årligen utifrån aktuellt avfallsindex. Ökningen består främst av 
bränslekostnader, men även personal- och övriga kostnader ingår.  
 
Från januari till september 2022 har detta index stigit 15 % Beräkning inför justering av taxa för 
2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är 
ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 
inför 2023.  
 
Med 8 % höjning av taxor avseende slamtömning beräknas verksamheten klara kostnadsökning 
2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
Slamtömningstaxa daterad 2022-10-03 

Beslutet skickas till 

Enhetschef renhållning 
Chef affärsdrivande 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
  



   Datum    25(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 

Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023, KS/2022:1513 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta taxa avseende återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023, med höjning 8 %, daterad 
2022-10-03 att gälla från och med 2023-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 

De mest kostnadsdrivande för återvinningscentralen och verksamhetsavfall 2023 förväntas vara 
avtalen för transporter, som årligen regleras av avfallsindex inkl. drivmedel.  
 
Från januari till september 2022 har detta index stigit 14 % Beräkning inför justering av taxa för 
2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är 
ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 
inför 2023.  
 
Med 8 % höjning av taxor för återvinningscentral och verksamhetsavfall beräknas verksamheten 
klara kostnadsökning 2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
Taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023, daterad 2022-10-03 

Beslutet skickas till 

Enhetschef renhållning 
Chef affärsdrivande 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
  



   Datum    26(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 

Information med anledning av kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar, KS/2022:1055 
 
  



   Datum    27(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 

Antagande av VA-taxa 2023, KS/2022:1514 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta VA-taxa, daterad 2022-09-21. 

Sammanfattning av ärendet 

Va-verksamheten är självförsörjande genom finansiering med avgifter. För att klara av det 
kommande investeringsbehovet behöver va-taxan justeras regelbundet. 
Läget i världen har förändrats och har medfört dyrare materialkostnader, ökade kostnader för 
energi och drivmedel samt högre transportkostnader. 
 
Va-verksamheten har jobbat aktivt för att öka intäkterna och hålla nere kostnaderna. Va-
verksamheten kommer att använda fonderade medel men trots detta ser förvaltningen att både 
anslutningsavgifterna, brukningsavgifterna och särskilda avgifter behöver höjas med 5 % för att 
möta kommande investeringar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
VA-taxa 2023, daterad 2022-09-21 

Beslutet skickas till 

Chef affärsdrivande verksamhet 
Orust kommuns författningssamling 
Ekonomienheten 
  



   Datum    28(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 

Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2023, KS/2022:1524 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22, att gälla från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Hamn- och båtplats taxan justeras med en höjning som motsvarar 2,8 % jämfört med föregående 
år. Höjningen om 2,8 % gäller för samtliga tariffer exklusive dagbiljetterna. 
Avgiften för dagbiljetter höjs med 5 kronor/dag till att kosta 60 respektive 70 kronor. 
Ny tariff för el till vinterbåtplats läggs till i taxan med en avgift på 2,5 kr/KW inklusive moms. 
Möjligheten för avgiftsfri tilläggning för eldrivna båtar i de kommunala hamnarna upphör. 
Avgifterna i taxan är avrundade i syfte att förenkla den, vilket innebär att den faktiska höjningen 
kan skilja sig något från den föreslagna allmänna höjningen om 2,8 %. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
Hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22 

Beslutet skickas till 

Mark- och exploateringschef 
Samordnare hamnar 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
  



   Datum    29(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 

Antagande av taxa och avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023, 
KS/2022:1525 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
1. Anta räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 2022-09-

26, att gälla från och med 2013-01-01. 
2. Räddningstjänsten får för varje kalenderår besluta om att justera taxan med Sveriges 

kommuner och regioners (SKRs) oktoberpublicering av prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten utför de flesta uppgifter som åligger dem enligt lagen om skydd mot olyckor 
och lagen om brandfarliga och explosiva varor. För de delar som utgör myndighetsutövning ska 
kommunen anta taxa. Indexuppräkning delegeras till räddningstjänsten. Den nu gällande taxan 
behöver revideras då ett av de använda indexen publiceras så sent på året att taxan ej blir klar till 
årsskiftet. Därför ersätts indexen KPI (konmusmentprisindex) och AKI (arbetskostnadsindex) 
med prisindexet för kommunal verksamhet (PKV). Gällande taxa har räknats upp med PKV och 
ger en taxa som avses börja gälla från 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
Räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 2022-09-26 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
  



   Datum    30(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 

Beslut om nytt produktslag i avgiftssystemet för alkoholservering, folköl, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt avgifter, KS/2022:1533 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
1. Införa nytt produktslag, tobaksfria nikotinprodukter samt avgift, i avgiftssystemet för 

alkoholservering, folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, daterad 2022-09-26. 
2. Avgifterna årligen regleras med den procentsats för innevarande kalenderåret i Prisindex 

för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR:s) hemsida i oktober månad. 

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen beslutade den 21 juni 2022 om en ny Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
som skulle träda i kraft den 1 augusti 2022. Kommunen har tillsynsansvar över att lagen och 
anslutande föreskrifter följs och även rätt att ta ut en kostnad för att täcka kostnaderna för detta 
arbete. 
 
Kommunfullmäktige har att besluta om vilka eventuella avgifter som ska gälla. Idag tas 
tillsynsavgift ut varje år för de försäljningsställen som säljer folköl och/eller elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare. Avgifterna regleras årligen efter procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex (KPV). Kostnaden i år (2022) för ett produktslag är 2 010 
kronor och för ytterligare produktslag vid samma försäljningsställe 340 kronor. 
 
Tobaksfria nikotinprodukter utgör en egen grupp av produkter med egen lagstiftning. Detta 
betyder att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och tillsyn ska hanteras var för sig. Precis 
som med övriga ”produkter” kan dock en del av tillsynen samordnas. För att det ska bli tydligt 
och likvärdigt är det därför lämpligt att utöka avgifterna med ytterligare en produkt, tobaksfria 
nikotinprodukter, som räknas upp på samma sätt som i nuvarande avgiftssystem med övriga 
”produktslag” kan en del av tillsynen samordnas. För att det ska bli tydligt och likvärdigt är det 
därför lämpligt att utöka avgifterna med ytterligare en produkt, tobaksfria nikotinprodukter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
Avgifter för alkoholservering, folköl, tobak och e-cigaretter, daterad 2022-09-26 

Beslutet skickas till 

Handläggare 
Orust kommuns författningssamling 
  



   Datum    31(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 

Beslut om antagande för detaljplan för Svanesund centrum, norra, KS/2020:1495 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta detaljplan för Svanesund centrum, norra enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära 
service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust. 
 
Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för planläggning. 
Detaljplanen möjliggör ett varierat uppförande av boenden i form av radhus, lägenheter, parhus 
eller villor. Totalt möjliggör detaljplanen ungefär 115 nya bostäder. Den planerade förskolan 
rymmer 8 avdelningar och kommer att uppföras i kommunal regi. Detaljplanen innebär även att 
den befintliga fyrvägskorsningen ersätts med två trevägskorsningar för förbättrad trafiksäkerhet. 
 
Detaljplanen bedrivs med ett utökat förfarande eftersom detaljplanen avviker från 
översiktsplanen då ett större område än det utpekade är aktuellt för bostäder. 
 
Den föreslagna detaljplanen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad utveckling av 
platsen och planförslaget kan antas enligt reglerna för utökat standardförfarande 5 kap 27 § plan- 
och bygglagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-192 
Plankarta daterad 2022-10-19 
Planbeskrivning daterad 2022-10-19 
Samrådsredogörelse daterad 2022-10-19 
Granskningsutlåtande daterad 2022-10-19 
Illustrationsplan daterad 2022-10-19 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Göran Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till 
kommunfullmäktige att besluta: 
Anta detaljplan för Svanesund centrum, norra enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 

Beslutsgång 

Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Planenheten 
Mark- och exploatering 
Bygg och miljö 
Stiftelsen Orustbostäder 
  



   Datum    32(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 

Beslut om begäran om ombyggnad av befintlig gata, Kilsbacken , Varekil, KS/2022:1360 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Några ytterligare åtgärder enligt begäran inte ska utföras på Kilsbacken i Varekil. 

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren av bostadsfastigheten Svanvik 1:286 anser att utfartsvägen från fastigheten har en för 
brant längsgående lutning. Fastighetsägaren menar att gatan Kilsbacken är felaktigt utförd och har 
ställt krav på att kommunen ska åtgärda detta genom att den befintliga gatan sänks vilket skulle ge 
fastigheten Svanvik 1:286 en flackare lutning på dess utfartsväg. 
Gatan Kilsbacken är korrekt utförd enligt projektering och detaljplan. Ägaren av fastigheten 
Varekil 1:268 är själv ansvarig för utfartsvägen inom den egna fastigheten och därför har 
kommunen inte något ansvar för att utföra åtgärder för att förbättra utfartsvägen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19-22 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Göran Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling överlämna följande förslag till 
kommunstyrelsen för beslut: 
Några ytterligare åtgärder enligt begäran inte ska utföras på Kilsbacken i Varekil. 

Beslutsgång 

Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Mark och exploateringsenheten 
  



   Datum    33(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 

Beslut om trygghetsbelysning vid idrottsplatsen i Ellös, KS/2022:908 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
1. Inte ansluta Morlanda GoIF’s belysningsstolpar till kommunens nät utan istället hänvisa 

föreningen att ansöka om föreningsstöd. 
2. Kommunen bekostar flytt av två befintliga belysningsstolpar om så behövs för att utnyttja 

parkeringsytan bättre. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
Michael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rolf Sörviks (V) förslag till 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått en förfrågan om att stå för kostnaden av fyra belysningsstolpar samt drift av 
dessa vid Morlanda GoIF´s nyanlagda utegym och multiarena i Ellös. Föreningen vill också att 
kommunen flyttar två befintliga belysningsstolpar. Mark och exploateringsenheten ansvarar inte 
för bidrag och stöd utan för driften av befintlig belysning på kommunens mark, som främst 
utgörs av gatubelysning i kommunens tätorter. När det gäller belysning av t.ex. 
idrottsanläggningar är det normalt föreningarna som bekostar drift med hjälp av eventuella 
föreningsstöd från kommunen. Förvaltningen föreslår att kommunen bekostar flytt av de två 
befintliga belysningsstolparna på kommunens mark för att utnyttja parkeringsytan bättre. 
Förvaltningen föreslår även att föreningen hänvisas att ansöka om föreningsstöd för de fyra nya 
belysningsstolparna samt drift av dessa. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
Ansökan från Morlanda GoIF 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Göran Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling att överlämna följande förslag till 
kommunstyrelsen att besluta: 

1. Inte ansluta Morlanda GoIFs belysningsstolpar till kommunens nät utan istället hänvisa 
föreningen att ansöka om föreningsstöd. 

2. Kommunen bekostar flytt av två befintliga belysningsstolpar om så behövs för att utnyttja 
parkeringen bättre. 

 
Rolf Sörvik (V), med instämmande av Michael Relfsson (FO), föreslår att kommunstyrelsen ska 
bevilja ansökan från Morlanda GoIF. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutat 
enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 
  



   Datum    34(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

Beslutet skickas till 

Mark och exploateringsenheten 
Morlanda GoIF 
 
  



   Datum    35(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 

Beslut om tilldelning av markanvisning för del av Tofta 2-31, KS/2021:501 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
1. Tilldela exploatören markanvisningen för del av Tofta 2:31 enligt inlämnat anbud. 
2. Godkänna markanvisningsavtal daterat 2022-09-23.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-23 att godkänna genomförande av markanvisning för del av 
kommunens fastighet Tofta 2:31. Med anledning av detta har kommunen genomfört en 
markanvisning för del av fastigheten Tofta 2:31 i Stocken. Markanvisningen har genomförts i 
enlighet med kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. I den aktuella 
inbjudan till markanvisning framgick att enbart upplåtelseformen bostadsrätt accepteras inom 
markanvisningsområdet.  

För den aktuella markanvisningen hade kommunen satt ett lägsta acceptpris. För att förslagen 
skulle utvärderas i övriga bedömningskriterier fick anbuden inte understiga acceptpriset. 

Det vinnande anbudet gav utifrån de ställda kriterierna högst sammanlagda poäng. Anbudet 
tillgodoser även kommunens intentioner för området väl och erbjuder således den bästa 
helhetslösningen. Med anledning av detta har förvaltningen tagit fram ett markanvisningsavtal 
tillsammans med den vinnande exploatören. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
Markanvisningsavtal daterat 2022-09-23 
Översiktskarta 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Göran Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling att överlämna följande förslag till 
kommunstyrelsen att besluta: 

1. Tilldela exploatören markanvisningen för del av Tofta 2:31 enligt inlämna anbud. 
2. Godkänna markanvisningsavtal daterat 2022-09-23. 

Beslutsgång 

Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten 
  



   Datum    36(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 

Beslut om planbesked för Nösund 1:116 m.fl., KS/2022:872 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Nösund 1:116 m.fl. i Orust 

kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen.  
2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Nösund 1:116 m.fl. 
3. Förvaltningen skall teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet 

påbörjas  
 
Detaljplanen bedöms kunna prövas i ett standardförfarande. Planen bedöms kunna startas upp 
tidigast Q1 2023 och antas Q2/Q3 2024. Tidsplanen kan revideras utifrån politisk prioritering.  
 
En prövning av förutsättningarna för Nösund 1:116 m.fl. i detaljplan innebär inte en garanti att 
detaljplanen vinner laga kraft.  
 
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan syftar till att uppföra en ny hotellverksamhet på fastigheterna Nösund 1:116, 1:117, 
1:35, 1:16 samt 1:163. På de aktuella fastigheterna har hotellverksamhet bedrivits sedan början av 
1910-talet fram till 2022 då Nösunds havshotell stängde. I ansökan föreslås byggnaderna på 
fastigheterna Nösund 1:117, 1:116 samt 1:16 att rivas. För området gäller en detaljplan 
lagakraftvunnen  
2000-07-27 som omfattar stora delar av Nösund. 
 
Användningen hotell, som anges i ansökan är förenlig med syftet för Nösunds utveckling i 
översiktsplanen. Översiktsplanen nämner bristen på parkeringar i Nösund vilket bedöms vara en 
viktig fråga att reda ut under planprocessen, både gällande antal och trafiksäkerhet men också i 
frågan om upplevelsen av natur- och kulturmiljön i Nösund. En förutsättning för att detaljplanen 
ska vara lämplig är även att förslaget kan genomföras trafiksäkert avseende till exempel placering 
av utfarter och lastplatser. 
 
I underlaget till Orust kommuns pågående arbete med ett kulturmiljöprogram beskrivs Nösund 
ha en välbevarad äldre bebyggelse. Bebyggelsen som enligt förslaget rivs, bedöms dock idag sakna 
större kulturhistoriska värden. Samtidigt finns det stora värden i Nösunds kulturmiljö som helhet, 
där hotellet med dess centrala placering i samhället får stor inverkan. I en detaljplaneprocess 
måste därför förslagets lämplighet avseende storlek, höjd, material och utformning prövas 
noggrant. Tillgängligheten för allmänheten till gångstråk, vyer och rekreationsytor ska säkerställas 
i detaljplanen. Förslaget i ansökan bedöms inte uppfylla krav på bland annat trafiksäkerhet, 
verksamhetens parkeringsbehov samt anpassning till landskapsbild och kulturmiljö. Förslaget 
bedöms dock kunna anpassas efter dessa aspekter som därför inte utgör ett hinder för att pröva 
förutsättningarna för en utveckling av verksamheten i en detaljplan. 
 
För Nösund och hela kommunen är det värdefullt att bevara och utveckla hotellverksamheten på 
platsen. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-1922 
Checklista för prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag, daterad 2022-09-22 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Göran Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling överlämna följande förslag till 
kommunstyrelsen att besluta: 

1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Nösund 1:116 m.fl. i Orust 
kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 1 § plan- och bygglagen. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Nösund 1:116 m.fl. 
3. Förvaltningen ska teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet påbörjas. 

Beslutsgång 

Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Sökande 
Mark och exploateringsenheten 
Utvecklingsenheten 
Byggenheten 
Miljöenheten 
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Beslut om planbesked för fastigheten Edshultshall 1:2, KS/2022:954 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut  

Föreslå kommunstyrelsen besluta att:  
Meddela negativt planbesked för att upprätta detaljplan för Edshultshall 1:2 i Orust kommun. 
Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen.  
 
Enligt 13 kap. 2 § p 1-2 plan- och bygglagen (PBL) får kommunala beslut inte överklagas i den 
del de avser avbrytande av ett planarbete samt planbesked enligt 5 kap. 2 §. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser planbesked för att omvandla allmän plats vägmark och allmän plats ”park” till 
kvartersmark för att möjliggöra en mer tillgänglig tomt där bostadshus och uthus får en privat 
trädgårdsyta samt angöringsyta till gatan i norr. 
Fastigheten ligger utmed Jensholmevägen som leder ner till bryggan, småbåtshamnen och piren 
som leder ut till Jensholmen. Det är ett område där flera intressen möts, ett centralt område i 
Edshultshall och med ett flöde av besökare och transporter.  
I det pågående arbetet med ett planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall är syftet bland 
annat att skapa en helhetssyn på behovet av utveckling och bevarande av samhällena. De 
allmänna värdeuttryck för kulturmiljön som anges är bland annat miljön mellan husen, 
gångstråken mellan husen, öppenheten, fristående hus, inga eller få och små 
komplementbyggnader samt allmän platsmark.  
Ansökan bedöms lämpligen prövas då man enligt planprogrammet gör en ny detaljplan för 
Edshultshall så att frågan om ianspråktagande om allmän platsmark får prövas i ett större 
sammanhang. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-1909-20 
Ansökan om planbesked, Edshultshall 1:2 daterad 2022-05-30 
Mail från sökande med kompletterande uppgifter daterad 2022-06-21 (kartbilagorna) 
Komplettering beskrivning av ansökan daterad 2022-06-22 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Göran Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling att överlämna följande förslag till 
kommunstyrelsen för beslut: 
Meddela negativt planbesked för att upprätta detaljplan för Edshultshall 1:2 i Orust kommun. 
Beslutet har fattas med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen. 

Beslutsgång 

Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Sökande 
Byggenheten 
Miljöenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Enheten för affärsdrivande verksamhet  
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Motion om ett alternativt system med cykelvägar, KS/2022:474 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 anse motionen besvarad. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Rolf Sörvik (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Michael Relfsson (FO) reserverar sig till förmån för Rolf Sörviks (V) förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet har genom Rolf Sörvik lämnat in följande motion: 
”Vi i Vänsterpartiet tycker att Orust kommun ska ta tag i frågan kring cykelvägar på Orust. Det 
finns en cykelstrategi som politiken tagit fram. Det finns flera problem med den. Bland annat att 
det kostar troligen lika mycket som omsorgen och lärandet har i budget per år att genomföra 
strategin. Ett annat problem är att trafikverket har mer än ett finger med i spelet. Vi tycker att 
man ska ändra hela tänket vad det gäller cykelvägar utanför samhällena. Det finns ett idag ett 
vägnät som består av enskilda vägar, andra mindre vägar och gamla vägar som knappt används 
men som fortfarande är uttagna. Kommunen ska tillsätta en utredning där man letar för att hitta 
ett nytt vägsystem som är avsett för gång och cykeltrafik. När man hittar lämpliga sträckningar tar 
man kontakt med markägare, vägföreningar och liknade för att göra överenskommelser om 
utveckling och underhållsavtal på de blivande gång och cykelvägarna. Det är viktigt att vägarna 
blir enkla till exempel beläggningen är av grus inte större bredd än att man kan mötas med cyklar. 
På detta sättet kan man knyta ihop samhällen på Orust. Vänsterpartiet föreslår -att tillsätta en 
utredning som utreder nya sträckningar för enkla gång och cykelvägar. -att kommunen i 
samarbetar med markägare, vägägare för att genomföra ett alternativt system av gång och 
cykelvägar. -att utredningsarbetet och genomförandet går parallellt så att vi får en successiv 
utveckling av detta system av gång och cykelvägar.” 

 
I tätorterna är cykelvägnätet idag inte sammanhängande, särskilt när det gäller vägarna till och 
från skolor är behovet av sammanhängande och säkra cykelvägar stort. Ett annat problemområde 
är vissa vägkorsningar som inte kan bedömas som trafiksäkra, exempelvis i Ellös och Svanesund. 
 
I kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan redovisas hur man planerar att bygga 
ihop gång- och cykelvägar på Orust. Cykelstrategin redovisar en 10-årig utbyggnads- och 
åtgärdsplan som ska användas som underlag för varje budgetperiod och kommunens 
investeringsplan följer handlingsplanen. Upplägget ska säkerställa en årlig prioriterad utbyggnad 
av cykelinfrastrukturen inom respektive samhälle samt övriga åtgärder som krävs för att främja 
cyklingen inom kommunen. Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan kommer att revideras 
och förväntas beslutas politiskt under år 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
Motion daterad 2022-03-04 
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Förslag till beslut under sammanträdet 

Göran Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling att överlämna följande förslag till 
kommunstyrelsen för beslut: 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 anse motionen besvarad. 
 
Rolf Sörvik (V), med instämmande av Michael Relfsson (FO), föreslår kommunstyrelsen att 
bevilja motionen. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling 
beslutat enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Enheten för mark- och exploatering  
Motionsställaren 
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Revidering av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag, KS/2022:1550 
 

Utskottets för lärandes beslut 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
1. Fastställa det reviderade förslaget till resehandbok och regler för inackorderings
 bidrag, daterat 2022-09-30. 
2. Reglerna gäller från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande handbok för handläggning av inackorderingstillägg och resestöd i Orust kommun 
antogs av barn- och utbildningsnämnden 2010-05-17.  
 
Det är inga större förändringar; det har tagits bort en del text vilket komprimerat dokumentet 
något. Den främsta skillnaden har gjorts under rubriken ”Inackorderingsbidrag” där det skrivits 
in en summa i form av 1/30-del av prisbasbeloppet per kilometeravstånd. Denna summa 
kommer indexjusteras per automatik framöver, vilket inte kräver att nytt politiskt beslut behöver 
tas då förändring av summan sker. 

Utredning 

Vuxenutbildningsenheten har gjort en översyn av handboken och utarbetat ett förslag till 
revidering av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag. Revideringar har gjorts dels 
utifrån kommunens förra handbok samt dels ur andra kommuners liknande riktlinjer.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
Resehandbok och regler för inackorderingsbidrag, daterad 2022-09-30 

Beslutet skickas till 

Sektor Lärande, Vuxenutbildningen 
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Besvarande av motion om kvalitetsarbete, KS/2022:1247 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor omsorg har fått uppdraget att svara på en motion från kristdemokraterna på Orust. 
Motionen beskriver att det saknas förankring av kvalitetsarbete i organisationen och föreslår 
därför att en grupp bör bildas av olika yrkeskategorier för att få en helhetsbild och att 
arbetsgrupperna ska få handledning. 

Sektor omsorg är en organisation med ungefär 600 medarbetare, 40 olika yrkesgrupper och 30 
chefer. Det är många olika kvalitets- och förbättringsarbete på gång i ett ständigt flöde och 
utifrån olika perspektiv och processer i alla verksamheter.  

Det finns i sociallagstiftningarna krav på ett systematiskt kvalitetsarbete som också är reglerat 
utifrån socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter (SOSFS 2011:9). Sektor omsorg har 
systematiserat sitt kvalitetsarbete genom riktlinjer, planer, rutiner och andra dokument (bil 1, 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom sektor omsorg).  

Vi erbjuder handledning till medarbetare både på grupp och individnivå utifrån olika behov så 
som metodhandledning, individhandledning, krishandledning, processhandledning och 
grupphandledning. Det förekommer i både jämna och ojämna intervaller beroende på olika 
omständigheter som bland annat ekonomi.  

Utredning 

Flera av våra lagstiftningar ställer krav på att vi ska ha kvalitets och ledningssystem. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att hela hälso- och sjukvården, hela socialtjänsten och 
all verksamhet enligt LSS ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten i verksamheter som omfattas av någon eller några av följande bestämmelser: 

 5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL 

 16 § tandvårdslagen, TL 

 3 kap. 3 § socialtjänstlagen, SoL 

 6 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Föreskrifterna och allmänna råden gäller för hela hälso- och sjukvården, hela socialtjänsten och 
all verksamhet enligt LSS och har således ett brett tillämpningsområde. 

Sektor omsorg på Orust Kommun är inget undantag utan vi har organiserat oss genom att ha 
riktlinjer, planer, rutiner och andra dokument som tillsammans skapar omsorgens ledningssystem. 
Vi har ett kvalitetsbibliotek som är gemensamt för våra tre verksamhetsområde, socialt stöd, 
vård- och omsorg samt äldreomsorg. Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt 
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förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet består 
av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.  

Bedömning  

Det är en viktig fråga hur kvalitetsarbetet ska bedrivas, det går alltid att förbättra, skruva på 
former, aktiviteter och innehåll. Så frågeställningen är intressant om än omfattande och 
svårfångad i enkla lösningar. Det är komplext att beskriva en sektor utifrån enskilda synpunkter, 
det någon upplever som ett obefintligt kvalitetsarbete uppfattar någon annan på ett annat sätt. 
Och vad lägger var och en i begreppet kvalitetsarbete?  

Vi bedriver redan idag ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån ett strukturerat arbetssätt. Delar av 
det systematiska förbättringsarbetet består av förebyggande åtgärder, att identifiera avvikelser, 
åtgärda dem samt revidera processer och rutiner för att om möjligt förhindra att avvikelserna 
inträffar igen. I det systematiska förbättringsarbetet ingår riskanalyser, egenkontroll, utredning av 
avvikelser, klagomål och synpunkter, rapportering av vårdskador, LEX Sarah och 
sammanställning av analys av det systematiska kvalitetsarbetet.  

Bedömningen från förvaltningen sida är att det finns strukturer, arbetssätt och dokumentation av 
kvalitetsarbetet. Detta arbete hålls ständigt levande genom att ta tillvara på medarbetarnas behov 
och synpunkter. Varje månad hålls kvalitetsmöte i samband med APT där även sjuksköterska och 
rehab bjuds in att delta. Det hålls också team-träffar kring enskilda brukares behov med olika 
yrkeskategorier. Varannan vecka har vi kvalitetsråd på sektorchefs ledningsgrupp. Handledning i 
olika former förekommer utifrån behov och möjlighet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulf Sjölinder (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att utskottet bifaller förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
 

Beslutet skickas till 

Kristdemokraterna 

Sektor Omsorg 
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Besvarande av motion om översyn av arbetsuppgifter, KS/2022:1248 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27. 

Sammanfattning av ärendet 

Kristdemokraterna i Orust har ställt en motion angående översyn av arbetsuppgifter och 
nödvändigheten att effektivt ta tillvara på vård och omsorgspersonal till rätt arbetsuppgifter.  
 
Sektorn bedriver idag ett systematiskt arbete utifrån SKRs nio kompetensförsörjningsstrategier 
där punkterna ”rekrytera bredare och använd kompetens rätt”, vilket ju stämmer väl med 
motionens intention. 

Utredning 

Sektor omsorg har fått i uppdrag att besvara motionen angående översyn av arbetsuppgifter från 
kristdemokraterna på Orust. Motionen beskriver nödvändigheten av att vård- och 
omsorgspersonal arbetar med rätt arbetsuppgifter för att kunna behålla medarbetare och vara 
effektiva.  
 
Sektorn anser att detta är en viktig faktor för att kunna behålla medarbetare, för att fler ska få 
arbete och för att säkra välfärden. Idag har sektorn ett program byggt på SKRs 
kompetensförsörjningsstrategier, attraktiv arbetsgivare, nya lösningar och ett hållbart arbetsliv. I 
detalj beskrivs nio områden inom de tre ovan beskrivna huvudområdena, stöd medarbetarnas 
utveckling, stärk ledarskapet, rekrytera bredare, utnyttja tekniken smart, använd kompetens rätt, 
sök nya samarbeten, prioritera arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbetet och förläng arbetslivet.  
 
Det vi redan har påbörjat inom området ”rekrytera bredare och använd kompetens rätt” är att 
anställa serviceassistenter (på somrarna) och tagit in städfirma i ett hemtjänstdistrikt. Då vi har 
haft mycket goda erfarenheter av båda så utreder vi nu möjligheten att arbeta vidare med dessa. 
Vi kommer också att via arbetsgrupper inom vår sektor arbeta med ytterligare frågor kopplade till 
kompetensförsörjning och till motionens intention. 

Bedömning  

Vi bedömer att sektorn redan arbetar utifrån att se över arbetsuppgifter och arbetsdelning. Det är 
en nödvändighet för att möta de rekryteringsbehov samt att kunna sysselsätta fler och att rätt 
medarbetare arbetar med rätt sak vid rätt tidpunkt.  
 
Detta arbete behöver ständigt utvecklas så vi är tacksamma för att det lyfts i olika sammanhang.  
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulf Sjölinder (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att utskottet bifaller förvaltningens 
förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
 

Beslutet skickas till 

Sektor Omsorg 
Kristdemokraterna 
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Revidering av riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd, KS/2022:1635 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
godkänna revideringen av handläggning ekonomiskt bistånd 

Sammanfattning av ärendet 

Höga elkostnader är något de flesta hushåll kommer att märka av under kommande vinter. Sektor 
omsorg ser att det finns risk för att personer som har ekonomiskt bistånd inte kommer klara sig 
ekonomiskt då kostnader för uppvärmning av bostad skjuter i höjden. Det finns en hög 
sannolikhet att många klienter kommer få högre omkostnader än tidigare år, trots att de inte har 
ökat sin förbrukning av el. 
Föreslagna ändringar innebär även att ett eventuellt stadsbidrag som ska hjälpa personer som 
hamnar i en ekonomisk kris som de själva inte kan påverka, som exempelvis stora ökningar av 
elpriset, kommer att komma den enskilde tillgodo då socialtjänsten inte inkluderar detta i 
beräkningen av försörjningsstödet. 
Med anledning av detta har Sociala myndighetsnämnden 2022-10-04 beslutat: 

1. Att sociala myndighetsnämnden ska godkänna revideringen av riktlinjen för beräkningen 
av hushållsel och uppvärmningskostnader. 

2. Att sociala myndighetsnämnden ska godkänna revideringen av riktlinjerna avseende 
kostnader för högsta godtagbara hyreskostnad.  

3. Att sociala myndighetsnämnden godkänner en högre kostnad som högsta godtagbar 
kostnad för hyra under de månaderna som är en hög kostnad för el, om socialtjänsten 
bedömer att förbrukningen är skälig.  

4. Att sociala myndighetsnämnden godkänner att skälig kostnad för eluppvärmning för en 
bostad i form av lägenhet 10 000 kWh samt för en villa 25 000 kWh per år.  

5. Att sociala myndighetsnämnden ska godkänna att socialtjänsten inte inkluderar ett 
eventuellt stadsbidrag som inkomst för familjer som har ekonomiskt bistånd. 

6. Att sociala myndighetsnämnden godkänner att socialtjänsten på Orust genomför en 
förenklad handläggning vid ansökan om ekonomiskt bistånd för nya personer som blir 
aktuella på grund av höga elpriser.  

 
På grund av organisationsförändringar behöver förändringar i riktlinjerna beslutas av 
kommunstyrelsen, och sociala myndighetsnämndens beslut hanteras därför som ett yttrande. 

Utredning 

För att säkerställa att den enskilde inte drabbas av de kommande höga elpriserna under 
vinterhalvåret 2022/2023 har förvaltningen tagit fram ett förslag till förändringar, som framgår i 
bilaga 1 samt bilaga 2. Bakgrunden till förändringarna framgår i Utredning inför revidering av riktlinjer 
för handläggning av ekonomiskt bistånd. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-20 
Utredning inför revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
Protokollsutdrag SMN § 34 Revidering av handläggning ekonomiskt bistånd 
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Bilaga 1 Kostnader för elförbrukning, hushållsel respektive uppvärmningsel del av 
boendekostnad. 
Bilaga 2 Tillägg till Handboken för ekonomiskt bistånd avseende boendefrågor 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
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Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022), 
KS/2022:8 
 
Utskottets för lärandes beslut 

1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling 
av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Sektor Lärande. Informationen ska 
inte göras på individuell nivå utan i form av mängdredovisning och utifrån professionell 
bedömning av anmälningarna som lämnas in. 
 
Sektorchef ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar (2022) 
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 12 rapporter: 7 rapporter 
avser Henåns skola varav 1 avser avslutat ärende, 1 rapport avser Ellös skola och 4 rapporter 
avser Ängås skola. 
 
  



   Datum    49(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 

Information: Beslut/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter, KS/2022:8 
 
Utskottets för lärandes beslut 

3. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
4. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information om inkomna beslut från Förvaltningsrätten. 

 
1. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-13 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  

Dnr KS/2022:1300. 
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den 
kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har 
överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

2. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-13 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
Dnr KS/2022:1301. 
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

3. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-08-30 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
Dnr KS/2022:1307. 
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

4. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-27 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
Dnr KS/2022:1383. 
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

5. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-20 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
Dnr KS/2022:1429. 
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

6. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-21 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
Dnr KS/2022:1430. 
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 
  



   Datum    50(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

 

7. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-28 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
Dnr KS/2022:1367. 
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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Anmälan av inkomna skrivelser, KS/2022:522, KS/2022:86 
 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälda inkomna skrivelser: 
Protokoll 2022-09-09, Fiskekommunerna 
Protokoll 2022-06-17, Fiskekommunerna 
KS/2022:522 
 
Revisionens rapport delår 2022-08-31 måluppfyllelse Orust kommun 
Revisionens uttalande delårsbokslut Orust kommun 2022-08-31 
KS/2022:86 
  



   Datum    52(53) 
  2022-10-19  
 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 

Anmälan av delegeringsbeslut, KS/2022:109 
 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisade delegeringsbeslut: 
Delegeringsbeslut kommunstyrelsen 220920-221017 
Delegeringsbeslut skolskjuts 220919-221017 
Anställningsavtal HR numrerade 543-581 
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Ordförandens information, KS/2022:29 
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