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Deltagarförteckning                Omröstningsprotokoll 
         KF §   KF §  KF §  Anmärkning 

Nr Ledamot Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst  

1 Kerstin Gadde (S)            
2 Catharina Bråkenhielm (S)            
3 Britt-Marie Andrén 

Karlsson (S) 
           

4 Roger Hansson (S)            
5 Ulla Buhr (S)            
6 Eva Skoglund (S)            
7 Alexander Hutter (S)            

8 Anne-Marie Petersson (S)            
9 Jörgen Nielsen (S)            
 Elsie-Marie Östling (S)            
 Lotta Husberg (S)            
 Agneta Melin (S)            
 Inger Heimburger (S)            
 Lars-Olov Buhr (S)            
             
10 Anne Kolni (M)            
11 Robert Larsson (M)            
12 Anders Arnell (M)            
13 Tommy Eriksson (M)            
14 Hilden Talje (M)            
15 Maths Gustafsson (M)            
16 Martha Arnell (M)            
 Ingemar Talje (M)            
 Anna Gustafsson (M)            
 Nils Pettersson (M)            
 Håkan Bengtsson (M)            
             
17 Lars Larsson (C)            
18 Maria Sörkvist (C)            
19 Daniel Peterson (C)            
20 Gun-Britt Hermansson (C)            
21 Ulla-Britt Bagge (C)            
22 Börje Pettersson (C)            
 Peter Kristensson (C)            
 Johan Stein (C)            
 Reinhold Hedenblad (C)            
             
23 Leif Kinle (SD)            
24 Martin Oscarsson (SD)            
25 Kristoffer Johansen (SD)            
26 Maritha Dyfverman (Obe.)            
27 Vakant            
28 Vakant            
 Vakant            
 Vakant            
 Vakant            
             
29 Hans Pernervik (Obe.)            
30 Michael Relfsson (FO)            
31 Andreas Berglin (FO)            
 Aina Gunnarsson (FO)            
 Els-Marie Ragnar(FO)            
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Nr Ledamot Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst  

32 Veronica Almroth (L)            
33 Susanne Gustafsson (L)            
34 Irma Sjölinder (L)            
 Jan Gustafsson (L)            
 Pernilla Tollesson (L)            
             
35 Kia Nordqvist (MP)            
36 Martin Reteike (MP)            
37 Ulla Kedbäck (MP)            

 Susanne Andersson (MP)            

 Sten-Inge Kedbäck (MP)            

             
38 Anders Persson (KD)            
39 Kent Kihl (KD)            
 Vakant            
 Vakant            
             
40 Rolf Sörvik (V)            
41 Anders Tenghede (V)            
 Lena Jansson (V)            
 Vakant            
             
             
             
 Summa            
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Revidering av investeringsbudget 2022, KS/2020:1525 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna reviderad investeringsbudget för 2022 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2022-01-
26, vilket innebär att investeringsnivån höjs med 21 miljoner kronor från tidigare beslutad nivå på 
150 miljoner kronor till totalt 171 miljoner kronor för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för 2022 med plan 2023-2024, 2021-09-09, 
§ 84. Den beslutade investeringsnivån för 2022 uppgår till högst 150 miljoner kronor. När 2021 
års ekonomiska utfall för investeringarna nu är klart blev utfallet 90 miljoner kronor. Det ska 
jämföras med budgeten som var på 137 miljoner kronor. Differensen beror till största delen på 
att större investeringar som är igångsatta, inte hade de investeringsutgifter som var budgeterade 
under 2021 av olika anledningar. Efter genomgång av projekten görs bedömningen att 21 
miljoner av icke utnyttjade budgetmedel 2021 behöver flyttas över till 2022 års 
investeringsbudget. De pågående projekten som berörs är bland annat räddningsfordon, byte 
vattenservis Ellös, ombyggnad avloppsreningsverk Ellös, ledningsnätsrenovering Henån och 
Ellös avloppsreningsverk, gång- och cykelvägar i Henån och Varekil samt it-investeringar i 
nätverk mm. 
 
Det är resultatet och kassaflödet som avgör om kommunen kan finansiera sina investeringar med 
egna medel eller om nyupplåning krävs. För 2022 planeras 50 miljoner i nyupplåning och även 
om investeringsnivån nu höjs med 21 miljoner kronor är bedömningen att vi klarar att finansiera 
investeringarna eftersom skatteintäkterna för 2022 förväntas öka mer än budgeterat.  
 
Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår kommunförvaltningen att fullmäktige höjer 
investeringsnivån från 150 till 171 miljoner kronor utan att ändra resultat-, balans- och 
kassaflödesbudget eller de finansiella målen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-09 § 27 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna reviderad investeringsbudget för 2022 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2022-01-
26, vilket innebär att investeringsnivån höjs med 21 miljoner kronor från tidigare beslutad nivå på 
150 miljoner kronor till totalt 171 miljoner kronor för år 2022. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-02 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Beslut om revidering av regler för skolskjuts, KS/2021:1296 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret 2022/2023.  
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med läsåret 
2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Lars Larsson (C) och Maria Sörqvist (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
Martin Oscarsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
Rolf Sörvik (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
Kaj Kvorning (Ober.) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Larssons (C) förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Regler för skolskjuts i Orust kommun reviderades senast av kommunstyrelsen 11 november 
2019, i form av redaktionella förändringar. Förslaget till reviderade regler för skolskjuts i Orust 
kommun från och med läsåret 2022/2023, innebär förändringar av större karaktär. Förutom att 
paragrafer har flyttat och bytt plats i dokumentet för att få ett bättre sammanhang i reglerna, så 
innehåller reglerna följande förändringar: 
 
§ 1 Regler för skolskjuts avser 
Meningen ”utskottet för lärande fastställer regler för gymnasieelevers resor, resebidrag och 
inackorderingsbidrag i en särskild handbok” ersätts med ”Regler för gymnasieelevernas resor 
finns i särskild handbok”. 
 
§ 2 Definition av skolskjuts 
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”. 
 
§ 3 Definition av hållplats 
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”. 
 
§ 5 Definition av skolväg 
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 6 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Orden 
”bostadens tomtgräns” ersätts med ”elevens folkbokföringsadress”. 
 
§ 6 Berättigad till skolskjuts 
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 7 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Meningen 
”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas 
busskort om det finns linjeförbindelse mellan elevens folkbokföringsadress och skolan som 
stämmer med övriga skolskjutsbestämmelser” ersätts med ”Elev som väljer annan skola i Orust 
kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas skolskjuts i mån av plats på skolbuss eller 
med busskort till kollektivtrafiken. Detta beviljas i enlighet med samma regler för skolskjuts som 
om eleven skulle beviljats skolskjuts till sin hänvisade skola.” 
 
 



   Datum    6(14) 
  2022-03-02  
 
Kommunfullmäktige 
 

 

 
§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss 
Detta är en ny paragraf med texten ”Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som är 
skolskjutsberättigade till den skola de är hänvisade till och i anslutning till de skolornas start- och 
sluttider. På vissa skolbussar kan det finnas sittplatser över, då kan elev som valt annan skola 
beviljas skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för skolskjuts i mån av plats förändras, 
kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig med kortare framförhållning än 14 dagar.” 
 
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter (f.d § 9) 
Texten ”som styrks genom läkarintyg” och ”Vid behov inhämtas rektors yttrande” tas bort och 
ersätts med ”Vid behov i handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd sker alltid med 
rektor.” 
 
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa (f.d § 11) 
Texten ”Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får 
tillsammans maximalt vara 60 minuter per resa. Avsteg får endast ske i undantagsfall.” ersätts 
med ” Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får endast i 
undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.” 
 
§ 16 Särskild bedömning (f.d § 15) 
Tillägg görs med texten ”Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra särskilda 
skäl har annan schematid än den aktuella skolans ramtid.” 
 
§ 18 Skolskjuts och omsorg (f.d § 17) 
Texten ”Undantag gäller när eleven slutar skolan vid en tidpunkt när förbindelse med skolskjuts 
saknas” tas bort. Tillägg görs med texten ”Orust kommun har inte korttidsboende i egen regi, 
därför kan elev erbjudas plats i korttidsboende i annan närliggande kommun. Orust kommun får 
då tillgodose skolskjuts mellan det korttidsboendet och placeringsskolan.” 
 
§ 19 Ansökan om skolskjuts (f.d § 18) 
Nuvarande text ersätts helt med ”För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering klar till 
nästkommande läsårs start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april avseende: 

 Förskoleklass 

 Årskurs 4 

 Årskurs 7 

 Skolskjuts med taxi 

 Växelvis boende 
 
Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan sker via e-
tjänst.” 
 
§ 22 Hållplats på skolans område (f.d § 21) 
Texten ”grindar” ersätts med ”bussfållor” och texten ”avspärrning till” tas bort. 
 
§ 25 Skolskjutsbestämmelsernas giltighet (f.d § 24) 
Paragrafen tas bort då informationen finns på första sidan i dokumentet. 
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Utskottet för lärande beslutade 2021-12-06 § 83 att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret 2022/2023. 
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med läsåret 

2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 § 14 föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret 2022/2023. 
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med läsåret 

2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-10 § 7 att: 
Återremittera ärendet för utredning av förutsättningarna så att elevernas skolskjutsar inte 
överstiger 60 minuter, hur många ytterligare bussar som krävs, merkostnader för detta samt att 
det i förslaget ska redovisas hur barnkonventionen följts. 

Återremissen skedde genom en så kallad minoritetsåterremiss i enlighet med kommunallagen 5 
kap 50§. 

Ajournering 

På begäran av Martin Oscarsson (SD) ajourneras mötet mellan klockan 11:53-11:58. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Lars Larsson (C), med tillstyrkande från Maria Sörqvist (C) yrkar på att ärendet ska återremitteras 
till utskottet för lärande efter det att resultatet av skolvalet är klart i slutet av februari 2022. 
Motiveringen är att en utvärdering och/eller jämförelse av hösten 2021 och hösten 2022 då kan 
göras som beskriver eventuella positiva och negativa konsekvenser för barnen gällande 
förändrade restider, vägen till hållplatsen och säkerheten kring denna samt nya hållplatser. 
Utvärderingen ska då lägga tonvikt på artikel 3 och 12 i barnkonventionen som hänvisar till 
barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. Därefter finns fakta för att 
kunna revidera reglerna för skolskjuts.  

Veronica Almroth (L) samt Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till liggande förslaget till 
beslut, enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag till beslut, samt Lars 
Larssons (C) förslag till återremiss. 

Ordföranden frågar om ärendet kan avgöras idag och finner att så är fallet. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 
Nej-röst för att återremittera ärendet enligt Lars Larssons (C) förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 1 
ledamot avstår från att rösta. Hur var och en har röstat framgår av separat omröstningsprotokoll. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden finner därefter att det enbart kvarstår ett förslag till beslut, och finner att 
kommunstyrelsen har bifallit liggande förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-02 
Förslag till regler för skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023 
Utredning av förutsättningarna för skolskjuts med anledning av återremiss från 
kommunfullmäktige 2022-02-10, daterad 2022-02-15 
PowerPoint-presentation; avrapportering från Optiplan till Orust 20190909 
 
Beslutet skickas till 

Sektor Lärande 
Orust Kommuns Författningssamling 
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Fyllnadsval av ersättare i sociala myndighetsnämnden 2019-2022, KS/2022:320 
 
 
 
 
 

Sammanfattning av ärendet 

Martin Reteike (MP) avsäger sig, i mail daterat 2022-02-15, sitt uppdrag som ersättare i sociala 
myndighetsnämnden. 
Kommunfullmäktige behöver därför förrätta fyllnadsval av en ersättare i sociala 
myndighetsnämnden.  
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Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022, KS/2022:381 
 
 
 
 

Sammanfattning av ärendet 

Hans Pernervik (Obe.) avsäger sig, i mail daterat 2022-02-24, sin plats som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige måste därför förrätta fyllnadsval av en ersättare i kommunstyrelsen.  
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om nytt digitalt verktyg - Rolf Sörvik (V), 
KS/2022:405 
 
Rolf Sörvik (V) skriver i interpellation ställd kommunstyrelsens ordförande: 
Det har köpts in ett nytt verktyg som ska användas av kommunfullmäktiges delegater. Det 
kommer att påverka arbetet. Vi undrar var tog demokratin vägen? Var finns beslutet att köpa in 
det? För att kunna använda verktyget fullt ut fordras att kommunfullmäktiges reglemente ändras. 
Vi anser att på det sätt man vill införa detta visar på dålig respekt för demokratin och för 
kommunfullmäktige som är kommunens högsta organ. Det måste vara fullmäktiges rätt att styra 
hur man vill utföra sitt arbete. Alltså fatta ett beslut vad man vill ha i sitt arbete och hur det ska 
vara utformat. 
Det är inte acceptabelt att förvaltningen eller någon annan i den politiska organisationen kör över 
kommunfullmäktige. 
Vi i vänsterpartiet undrar följaktligen: 

 Var och hur beslutet fattats för anskaffningen och införandet av nytt digitalt verktyg som 
ska användas av kommunfullmäktiges ledamöter? 

 Tycker kommunalrådet att detta är enligt de lagar och reglementen som styr vår 
verksamhet? 

 Har rättssäkerheten kontrollerats att den fungerar på det sätt vi kan begära och önskar? 
Säkerhetsfrågor är väl framförallt politiken som ska styra över? 
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om invasiva arter - Kent Kihl (KD), 
KS/2022:415 
 
Kent Kihl (KD), skriver i interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande: 
Invasiva arter har under året blivit ett allt större problem, framförallt har växten parkslide spridit 
sig på ett sätt som skapar problem inte bara för kommuner utan också för privata fastighetsägare. 
Vår grannkommun Tjörn har nu beslutat att ta tag i problemet med invasiva arter, anledningen är 
att speciellt parkslide kan förstöra husgrunder och täppa igen vattenledningar. 
Vi har inte hört något från Orust kommun, men vi vet att parkslide finns på Orust. 
Har Orust kommun några planer hur man ska agera? 
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Anmälan om inkomna skrivelser, KS/2022:359, KS/2022:416, KS/2021:1456, KS/2022:299, 
KS/2022:272, KS/2021:153 
 
 
Motion om framtagande av solcellsparker i Orust kommun – Lars Larsson (C) 
KS/2022:359 
 
Motion gällande jubileum av fartyget Westkust – Kent Kihl (KD) 
KS/2022:416 
 
Länsstyrelsens beslut, 2022-02-25, om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige – Sten-Inge 
Kedbäck (MP)  
KS/2021:1456 
 
Länsstyrelsens beslut, 2022-02-25, om ny ledamot i kommunfullmäktige – Kent Kihl (KD) 
KS/2022:299 
 
Länsstyrelsens beslut, 2022-02-25, om avgången ersättare i kommunfullmäktige 
KS/2022:272 
 
Tjänsteskrivelse om Budget för överförmyndarnämnden 2023 
KS/2021:153 
 
Tjänsteskrivelse om Bokslut med måluppfyllelse/verksamhetsberättelse för 
Överförmyndarenheten 2021. 
KS/2021:153 
 
Protokoll från överförmyndarnämnden 2022-02-16 
KS/2021:153 
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