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KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
 Det öppna sammanträdet börjar klockan 08:20
  
 
Plats och tid Sammanträdesrum Årholmen, 2023-02-22, klockan 08:15 
 

Ledamöter 

Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 
Göran Karlsson (S) 
Veronica Almroth (L) 
Anders Arnell (M) 
Håkan Bengtsson (M) 
Ina Salmonson Olsvik (M) 
Lars Larsson (C) 
Martin Reteike (MP)  
Rolf Sörvik (V) 
Martin Oscarsson (SD) 
Michael Relfsson (FO) 
Ulf Sjölinder (KD) 

Ersättare 

Eva Skoglund (S) 
Alexander Hutter (S) 
Glenn Patriksson (S) 
Ulrika Stahlin (S) 
Josef Lind (M) 
Erica Håkansdotter Lind (M) 
Robert Larsson (M) 
Maria Sörkvist (C) 
Daniel Peterson (C) 
Elise Norberg Pilhem (V) 
Leif Kinle (SD) 
Thomas Asker (FO) 
Johan Gunnarsson Aune (SD) 

 
Övriga 
Henrik Lindh, kommundirektör 
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 
 
Utses att justera 
 
Justeringens plats och tid Digital justering, måndag 27 februari klockan 15:00 
 
 
 Ärende Diarienummer Föredragande 

1. Verksamhetsberättelse 2022 för 
kommunstyrelsens sektorer samt 
politisk verksamhet 

KS/2023:52 Susanne Ekblad, 
Katarina Levenby, 
Carina Johansson, 
Lena Gardtman, 
Henrik Lindh 
08:20 - 09:10 
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 Ärende Diarienummer Föredragande 

2. Information om miljöenhetens arbete KS/2023:66 Kristina Littke, 
Andreas Höglind, 
Marie Arvidsson 
09:10 – 09:30 

 Paus  09:30 – 09:50 

3. Information om Strandgårdens 
verksamhet och priset från Carin 
Mannheimers fond 

KS/2023:66 Alexander Fåll, 
Ann-Christin 
Eriksson 
09:50 – 10:10 

4. Antagande av vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för 
Rödsvattnet 

KS/2022:1108 Andreas Sjögren, 
Tony Karlsson 
 

5. Antagande av vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för Korskällan 

KS/2022:1107 Andreas Sjögren, 
Tony Karlsson 

6. Revidering av verksamhetsområde för 
vatten, avlopp och dagvatten, 
Kungsviken 

KS/2022:1889  

7. Antagande av detaljplan för Varekil 
1:169 m.fl., Marinfloc 

KS/2022:527  

8. Godkännande av markanvisningsavtal, 
del av Huseby 1:102, 

KS/2021:729  

9. Godkännande av markanvisningsavtal 
för Lavön 2:90 

KS/2022:595  

10. Svar på remiss avseende ändring av 
HSLF-FS 2021:75 

KS/2023:97  

11. Samrådsyttrande avseende ny 40 kV 
ledning Museröd-Vräland 

KS/2023:60  

12. Antagande av pensionsriktlinjer för 
medarbetare och förtroendevalda i 
orust kommun. 

KS/2023:88  

13. Val av representant till 
Vårdsamverkan Fyrbodal - 
Delregionalt politiskt samråd 

KS/2023:170  

14. Besvarande av motion om att utveckla 
gröna hamnar 

KS/2022:476  

15. Besvarande av motion om 
framtagande av solcellsparker i Orust 
kommun 

KS/2022:359  

16. Besvarande av motion om tillsättning 
av en eller flera näringslivsutvecklare 

KS/2022:978  

17. Inriktningsdokument Vårdsamverkan 
Fyrbodal 2023-2026 

KS/2023:21  

18. Redovisning av statistikrapport ej 
verkställda beslut 

KS/2022:907  
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 Ärende Diarienummer Föredragande 

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

KS/2022:232  

20. Information: Rapportering av anmälan 
till huvudman enligt 6 kap § 10 
Skollagen (2023) 

KS/2023:103  

21. Anmälan av inkomna skrivelser KS/2022:1745, 
KS/2023:134 

 

22. Anmälan av delegeringsbeslut KS/2023:1  

23. Ordförandens information KS/2023:3  

24. Utbildning i samband med ny 
mandatperiod - ekonomi 

KS/2023:66 Susanne Ekblad 
13:00 – 14:20 

 Paus  14:20 – 14:40 

25. Utbildning i samband med ny 
mandatperiod - arbetsmiljö och 
personal 

KS/2023:66 Ann-Katrin 
Otinder 
14:40 – 16:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Göran Karlsson           

L Veronica Almroth           

M Anders Arnell            

M Håkan Bengtsson           

M Ina Salmonson Olsvik           

C Lars Larsson           

MP Martin Reteike           

V Rolf Sörvik            

SD Martin Oscarsson           

FO Michael Relfsson           

KD Ulf Sjölinder           

 Ersättare  Ja Nej avst Ja Nej avst Ja Nej avst 

S Eva Skoglund           

S Alexander Hutter           

S Glenn Patriksson           

S Ulrika Stahlin           

M Josef Lind           

M Erica Håkansdotter Lind           

M Robert Larsson           

C Maria Sörkvist           

C Daniel Peterson           

V Elise Norberg Pilhem           

SD Leif Kinle           

FO Thomas Asker           

SD. Johan Gunnarsson Aune           

Summa           
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Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsens sektorer samt politisk verksamhet, 
KS/2023:52,  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Godkänna verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsens sektorer daterade 2023-01-

31. 
2. Godkänna verksamhetsberättelse 2022 för politisk verksamhet, överförmyndarnämnd 

och revision daterad 2023-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får som i egenskap av nämnd för sektorerna ledning och verksamhetsstöd, 
lärande, omsorg och samhällsutveckling ta ställning till respektive sektors verksamhetsberättelse 
för 2022 efter beredning i utskotten. 
 
Politisk verksamhet redovisar ett överskott på 1 miljoner kronor. Orsaken till överskottet beror 
till största delen på lägre utbetalda arvode än budgeterat. 
 
Sektor ledning och verksamhetsstöd redovisar ett överskott på 2,2 miljoner kronor. Avvikelsen 
beror i huvudsak på ett överskott inom flyktingmottagningen. Till följd av kriget i Ukraina har 
kommunen fått högre ersättning än vad kostnaderna uppgick till. Sektorn har också haft 
kostnader för ombyggnation i kontaktcenter, men dessa finansieras bland annat genom lägre 
personalkostnader inom sektorn. 
 
Sektor lärande redovisar ett överskott på 3 miljoner kronor. Orsaker till överskottet är bland 
annat lägre kostnader för skolskjuts med 2 miljoner kronor, ersättning från Migrationsverket 1 
miljoner kronor, högre föräldraintäkter 0,8 miljoner kronor och att tjänster varit svåra att tillsätta 
och varit vakanta stora delar av året. Sektorn har under 2022 finansierat de extrakostnader som 
uppkommit i samband med att Ellös förskola temporärt flyttades till Ellös skola. Anledningen till 
flytten är att en ny förskola ska byggas på samma plats som den tidigare förskolan. Kostnaderna 
som var obudgeterade uppgick till 2,3 miljoner kronor och avsåg säker utemiljö och anpassade 
förskolelokaler i gamla låg- och mellanstadieskolan på Ellös. Grundskolorna tillsammans 
redovisade ett underskott på drygt 4 miljoner kronor. Det beror bland annat på att det finns stora 
insatser på enskilda elever där platser på specialskola inte finns att tillgå.  
 
Sektor omsorg redovisade ett överskott på 16 miljoner kronor. Under året har sektorn erhållit 
flertalet statsbidrag som förbättrat de ekonomiska förutsättningarna framförallt inom 
äldreomsorgen. Förutom statsbidragen finns andra faktorer som bidragit till överskott i 
verksamheterna. Inom socialt stöd kan överskottet till viss del förklaras med ett avslutat ärende 
inom personlig assistans, ökade intäkter från Försäkringskassan, avslutade placeringar och mer 
effektiv bemanning. Förändrad tidsplan har gett försenad uppstart av två nya verksamheter, 
socialpsykiatriboendet Ågården och korttidsboendet i Mollösund vilket gett förbättrat resultat 
men kommer ge upphov till kostnader under 2023. Inom äldreomsorgen beror överskottet till 
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stor del på försäljning av platser till annan kommun samt anpassad bemanning. Vård och omsorg 
där korttidsenheten ingår har haft låg beläggning vilket innebär lägre kostnader för bemanning 
och har inga utgifter för utskrivningsklara. 
 
Sektor samhällsutveckling redovisar ett samlat överskott på 0,4 miljoner kronor. De flesta av 
enheterna inom sektorn redovisar överskott, vilket beror på personalvakanser, tillfälliga 
driftbidrag, överskott inom parkenheten, vunnen tvist, högre intäkter inom hamn-, parkering- 
och bygglovsverksamheten. Fastighetsenheten redovisar ett större underskott på 3,8 miljoner 
kronor som främst beror på VA-avgifter som felaktigt inte fakturerats tidigare år. Kost- och 
lokalvårdsverksamheten redovisar också ett underskott som beror på högre livsmedelspriser och 
transporter till följd av inflationen. Även räddningstjänsten redovisar underskott på grund av fler 
händelser under året och en större fordonsreparation. 
 
Affärsdrivande verksamhet redovisade för vatten och avloppsverksamheten ett överskott på 5,7 
miljoner kronor. Orsaken till överskottet beror på att fler anslutningar är fakturerade än 
budgeterat. Renhållningsverksamheten redovisade ett underskott på 1,1 miljoner kronor, vilket 
beror på ökade kostnader till följd av inflationen och höga indexjusteringar från entreprenörer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 
Verksamhetsberättelse 2022 för politisk verksamhet, överförmyndarnämnd och revision daterad 
2023-01-31 
Verksamhetsberättelse 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd daterad 2023-01-31. 
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-08 §23-24 
Verksamhetsberättelse 2022 för sektor lärande daterad 2023-01-31 
Sammanträdesprotokoll utskottet för lärande 2023-02-06 § 1 
Verksamhetsberättelse 2022 för sektor omsorg daterad 2023-01-31 
Sammanträdesprotokoll utskottet för omsorg 2023-02-07 §6 
Verksamhetsberättelse 2022 för sektor samhällsutveckling daterad 2023-01-31 
Verksamhetsberättelse 2022 för affärsdrivande verksamhet daterad 2023-01-31 
Sammanträdesprotokoll utskottet för samhällsutveckling 2023-01-31 § 15 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Information om miljöenhetens arbete, KS/2023:66,  
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Information om Strandgårdens verksamhet och priset från Carin Mannheimers fond, 
KS/2023:66,  
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Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Rödsvattnet, KS/2022:1108,  
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta vattenskyddsområde för Rödsvattnet, daterat 2022-12-05 och skyddsföreskrifter för 
Rödsvattnet, daterade 2022-11-29. 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande skyddsföreskrifter för Rödsvattnet antogs 1992 och behöver anpassas till nu gällande 
lagstiftning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 § 260 att ge förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd, 
med berörda sakägare, om revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Rödsvattnet. 
 
Vattenskyddsområdets syfte är att skydda råvattenkvalitén och minska risken för förorening av 
råvattenresursen. Det finns flera olika typer av riskreducerande åtgärder som kan vidtas för att 
uppnå detta, varav en är att införa vattenskyddsföreskrifter. 
 
För att skapa ett så ändamålsenligt vattenskydd som möjligt bör de olika riskerna minskas genom 
de åtgärder som ger störst effekt och nytta. Exempelvis kan en olycksrisk inte effektivt reduceras 
genom restriktioner i vattenskyddsföreskrifter, utan det kan krävas fysisk åtgärder för att minska 
risken för att en olycka sker eller för att förhindra att spill och läckage når ytvatten eller 
grundvattenmagasin. 
 
Förslag till skyddsföreskrifter för Rödsvattnet skickades ut under vintern 2020. Det inkom många 
synpunkter och föreskrifterna arbetades om, dels utifrån ny vägledning från Havs- och 
vattenmyndigheten, nya föreskrifter från Naturvårdsverket samt inkomna synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 
Skyddsföreskrifter för Rödsvattnet daterade 2022-11-29 
Vattenskyddsområde för Rödsvattnet daterat 2022-12-05 
Motiv till valda föreskrifter daterade 2022-11-29 
Tekniskt underlag daterat 2023-01-10 
Riskanalys daterad 2022-11-29 
Samrådsredogörelse daterad 2022-11-29 
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Förslag till beslut under sammanträdet 

Göran Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige 
att besluta: 
Anta vattenskyddsområde för Rödsvattnet, daterat 2022-12-05 och skyddsföreskrifter för 
Rödsvattnet, daterade 2022-11-29. 
 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till 

Chef affärsdrivande verksamhet 
Miljöenheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Korskällan, KS/2022:1107,  
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta vattenskyddsområde för Korskällan, daterat 2022-04-28, och skyddsföreskrifter för 
Korskällan, daterade 2022-11-22. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande skyddsföreskrifter för Korskällan antogs 1992 och behöver anpassas till nu gällande 
lagstiftning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-26 § 154 att ge förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd, 
med berörda sakägare, om revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Korskällan. 
 
Vattenskyddsområdets syfte är att skydda grundvattenkvalitén och minska risken för förorening 
av råvattenresursen. Det finns flera olika typer av riskreducerande åtgärder som kan vidtas för att 
uppnå detta, varav en är att införa vattenskyddsföreskrifter. 
 
För att skapa ett så ändamålsenligt vattenskydd som möjligt bör de olika riskerna minskas genom 
de åtgärder som ger störst effekt och nytta. Exempelvis kan en olycksrisk inte effektivt reduceras 
genom restriktioner i vattenskyddsföreskrifter, utan det kan krävas fysisk åtgärder för att minska 
risken för att en olycka sker eller för att förhindra att spill och läckage når grundvattenmagasinet. 
 
Förslag till skyddsföreskrifter för Korskällan skickades ut till berörda i november 2019. Det 
inkom synpunkter och föreskrifterna har arbetas om efter det. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 
Skyddsföreskrifter för Korskällan daterade 2022-11-22 
Vattenskyddsområde för Korskällan daterat 2022-04-28 
Motiv till valda föreskrifter daterade 2022-11-22 
Tekniskt underlag daterat 2022-11-22 
Riskanalys daterad 2022-11-22 
Samrådsredogörelse daterad 2022-10-27 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) förslår kommunstyrelsen överlämna följande till 
kommunfullmäktige att besluta: 
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Anta vattenskyddsområde för Korskällan, daterat 2022-04-28, och skyddsföreskrifter för 
Korskällan, daterade 2022-11-22. 
 

Beslutsgång 

Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till 
beslut. 
 

Beslutet skickas till 

Chef affärsdrivande verksamhet 
Miljöenheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Revidering av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten, Kungsviken, 
KS/2022:1889,  
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande till kommunfullmäktige att besluta: 
Revidera verksamhetsområdet för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten, Kungsviken, enligt 
redovisade områden i karta daterad 2023-01-16. 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen för Kungsviken innebär att all bebyggelse inom planområdet skall anslutas till 
kommunalt avlopp och hela planområdet kommer, när det är fullt utbyggt, att ingå i 
verksamhetsområdet för kommunen.  
 
I genomförandebeskrivningen till detaljplanen framgår det att VA-anläggningarna skall utföras i 
enlighet med gatu- och VA-utredningen. ”VA-anläggningen skall sedan den färdigställts och 
godkänts av kommunen, utan ersättning överlämnas till kommunen för framtida drift. Hela 
planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för VA”. 
Kommunens VA-plangrupp har, 2018-05-23, granskat ett förslag till kommunalt 
verksamhetsområde för Kungsviken. Kartan överensstämmer med någon marginell justering det 
beslutade detaljplanelagda området.  
 
Nuvarande förslag innebär att VA-verksamhetsområdet revideras till att omfatta även 
fastigheterna: 
Brattås 1:65 
Brattås 1:66 
Brattås 1:67 
Brattås 1:68 
Brattås 1:69 
 
Enligt § 7 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, ska det i beslut om en allmän va-
anläggnings verksamhetsområde framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 
Karta, revidering av verksamhetsområde VA, Kungsviken, 2023-01-16 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Göran Karlsson (S) förslår kommunstyrelsen överlämna följande till kommunfullmäktige att 
besluta: 



   Datum    14(37) 
  2023-02-15  
 
 
Kommunstyrelsen  
 

 

Revidera verksamhetsområdet för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten, Kungsviken, enligt 
redovisade områden i karta daterad 2023-01-16. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till 

Affärsdrivande verksamhet 
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Antagande av detaljplan för Varekil 1:169 m.fl., Marinfloc, KS/2022:527,  
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Anta detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc, enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökning av industri- och verksamhetsmark för 
befintlig verksamhet inom fastigheten Varekil 1:169. Planområdet utgörs av verksamhetsmark för 
Marinfloc och är till stora delar hårdgjort. Detaljplanen medger utökning av den byggbara ytan 
samt en nockhöjd på maximalt 15 meter. 
 
Planområdet har tidigare varit en del av detaljplanen för Varekil 1:172 m.fl., Lundby 
industriområde men hanteras efter samrådet i en separat process. 
 
Planförslaget överensstämmer med översiktsplan 2009. 
 
Den föreslagna detaljplanen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad utveckling av 
platsen och planförslaget kan antas enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-1501-12 
Plankarta daterad 2023-01-05 
Planbeskrivning daterad 2023-01-05 
Granskningsutlåtande daterad 2022-12-21 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Göran Karlsson (S) och Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Anta detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc, enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 

Beslutsgång 

Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) och Rolf Sörviks (V) förslag 
till beslut. 

Beslutet skickas till 

Planenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Byggenheten 
Miljöenheten 
Sökande  
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Godkännande av markanvisningsavtal, del av Huseby 1:102,, KS/2021:729,  
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna markanvisningsavtalet till Husebybergens Egnahemsförening, ekonomisk förening. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram ett markanvisningsavtal till Husebybergens Egnahemsförening, 
ekonomisk förening. Markanvisningen är en del av ett Vinnova-projektet ”Egnahem för alla”. 
Kommunen har sedan tidigare en undertecknad avsiktsförklaring med Egnahemsfabriken. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 
Kartbilaga daterad 2023-02-15 
Markanvisningsavtal daterad 2023-01-12 
Projektbeskrivning daterad 2021-06-15 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Göran Karlsson (S) och Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna markanvisningsavtalet till Huseby Egnahemsförening, ekonomisk förening. 

Beslutsgång 

Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) och Rolf Sörviks (V) förslag 
till beslut. 

Beslutet skickas till 

Mark- och exploateringsenheten 
Egnahemsfabriken 
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Godkännande av markanvisningsavtal för Lavön 2:90, KS/2022:595,  
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
1. Godkänna markanvisningsavtal för Lavön 2:90 och del av Lavön 2:20, daterat 2023-01-19 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan för att möjliggöra byggnation av 

föreslagen hotellanläggning  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-30 att ge förvaltningen i uppdrag att teckna 
markanvisningsavtal för fastigheten Lavön 2:90 för uppförande av hotell. Ett 
markanvisningsavtal som reglerar kostnader och ansvar, markområde som exploatören ska 
förvärva m.m. har tagits fram. Markanvisningsavtalet reglerar även att exploatören ska få teckna 
anläggningsarrende för vattenområde under hamnanläggning. För att möjliggöra byggnation av 
föreslaget hotell och tillhörande infrastruktur krävs ändring av den gällande detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 
Markanvisningsavtal för Lavön 2:90 och del av Lavön 2:20, daterat 2023-01-19 
Översiktskarta 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Göran Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna markanvisningsavtal för Lavön 2:90 och del av Lavön 2:20, daterat 2023-01-19. 
Ge förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan för att möjliggöra byggnation av föreslagen 
hotellanläggning. 
 
Michael Relfsson (FO) yrkar på återremiss av ärendet för att utreda marknadspriset på tomten. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att så ska ske. 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut 

Beslutet skickas till 

Mark och exploatering 
Plan 
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Svar på remiss avseende ändring av HSLF-FS 2021:75, KS/2023:97,  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 
1. Godkänna förslag om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter med tillägget att 

kommunens sjuksköterskor även fortsättningsvis ska kunna rekvirera narkotiska 
läkemedel till kommunala akuta läkemedelsförrådet. 

Sammanfattning av ärendet 

Läkemedelsverket har tagit fram förslag på ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 
2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Efter genomgång av 
förslaget finns en fråga om det kommer att innebära att sjuksköterskor i kommunen inte kan 
beställa narkotiska läkemedel till kommunala akut läkemedelsförrådet. Detta skulle innebära en 
nackdel för kommunen vilket kommunen motsätter sig. Kommunens läkemedelsansvariga 
sjuksköterskor ska fortsatt kunna beställa narkotiska läkemedel till kommunala 
akutläkemedelsförådet. 

I övrigt inget att invända. 

Beslutsunderlag 

Remiss förslag till ändring av HSLF-FS 2021:75 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 

Beslutet skickas till 

registrator@lakemedelsverket.se 
 
  

mailto:registrator@lakemedelsverket.se
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Samrådsyttrande avseende ny 40 kV ledning Museröd-Vräland, KS/2023:60,  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Lämna samrådsyttrande avseende ny 40 kV ledning Museröd-Vräland, enligt tjänsteskrivelse 
daterad 2023-02-08. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ställer sig bakom det förordade ledningsalternativet C. 
 
Kommunen vill framhålla att projektet vid detaljprojekteringen bör utformas på ett sådant sätt att 
inte möjligheterna att genomföra planerade och kommande vattenvårdsåtgärder i området 
försvåras. Inför detaljprojekteringen önskas en dialog kring placering av nya stolpar samt 
information om planerade arbetsperioder för utförandet 

Bakgrund 

Ellevio planerar att förstärka nätet på Orust genom en ny 40 kV ledning mellan 
transformatorstationen Museröd och Vräland. I nuläget har verksamhetsutövaren Ellevio bara en 
regionnätsledning som förser station Museröd med ström. För att öka leveranssäkerheten på 
norra Orust behövs ytterligare en ledning till stationen. Syftet med projektet är även att bygga 
bort kopplingstornet vid Vräland för att kunna modernisera och göra elnätet säkrare.  
För att bygga och driva en kraftledning krävs tillstånd, en s.k. koncession, där 
Energimarknadsinspektionen är beslutande instans. En ansökan om koncession ska innehålla en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver den påverkan som projektet kan medföra för 
människors hälsa och miljön. Innan en MKB upprättas ska verksamhetsutövaren hålla samråd 
enligt 6 kap. miljöbalken. Aktuellt samråd genomförs som ett undersökningssamråd som även 
uppfyller kraven för ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Detta innebär att samrådet 
utgår från en bred samrådskrets. Inför samrådet har Ellevio också genomfört en 
myndighetsdialog med Länsstyrelsen och Orust kommun för att i ett tidigt skede informera om 
förestående åtgärder samt för att inhämta information från myndigheterna som är till nytta för 
projektet. Inhämtad information har beaktats inför föreliggande samråd.  
 

Nuläge  

Verksamhetsutövaren Ellevio förordar ledningsalternativ C, vilket innebär att den nya 40 kV 
ledningen planeras att utformas som luftledning i parallellgång med befintlig luftledning mellan 
Museröd och kopplingtornet vid Vräland. Vid någon passage kan det bli aktuellt att bredda 
parallellavstånd till befintlig ledning på grund av utrymmesskäl. När en ny ledning byggs längs 
med en befintlig ledning (så kallad parallellgång) blir det tillkommande markbehovet markant 
mindre. Den befintliga skogsgatan är 40 meter bred och behöver endast breddas med cirka 6–8 
meter på den sida den nya ledningen byggs.  
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I den tidiga myndighetsdialogen angav Orust kommun att Alternativ C är att föredra, då de andra 
studerade luftledningsalternativen A och D bedömdes påverka landskapsbilden och orörd natur i 
betydligt högre utsträckning, genom nya intrång i tidigare opåverkad mark. Detta har hörsammats 
av verksamhetsutövaren i enlighet med förordad ledningssträckning. 

Bedömning  

Kommunen ställer sig bakom det förordade ledningsalternativet C. 
 
Kommunal mark och arrende 
Kommunen i egenskap av markägare berörs vid alternativ C av ledningsträckning över 
jordbruksmark. För att inte onödigtvis försvåra brukandet av åkermarken önskar kommunen att 
placering av ledningsstolpar om möjligt samordnas med befintlig parallell luftledning och 
företrädesvis placeras i åkerkanter. Arrendator till jordbruksmarken är Kjell Josefsson, Tyfta 525, 
473 94 Henån. 
 
Vattenvårdande åtgärder i området 
Ledningsgatan ser ut att dras mycket nära den befintliga ledningen, som till viss del står på 
svämplanen till Varekilsån. Kommunen har ett pågående projekt för att restaurera bottennivåer i 
ån, med troligt genomförande sommaren 2023. Det finns även ett behov av ytterligare 
naturvårdsåtgärder i ån. De tänkta åtgärderna påverkar inte befintliga ledningsanordningar, men 
det finns risk för intressekonflikt beroende på var de nya stolparna ska sättas upp. Om 
ledningsgatan dras över torvmarker eller andra svackor där det i framtiden kan vara aktuellt att 
skapa/återskapa våtmarker, bör inte stolparna sättas på ett sätt som hindrar sådana miljöprojekt. 
Det är tyvärr vanligt att både luftledningar, markledningar och vägar läggs på sätt som försvårar 
möjligheterna att nå vattenrelaterade miljömål.  Kommunen önskar en dialog kring placering av 
nya stolpar samt information om tänkt arbetsperiod. 
 
Ån kommer med tiden naturligt att förflytta sig i sidled över svämplanet, oavsett om 
vattenvårdsåtgärder utförs eller ej. Det finns därför på lång sikt en risk för påverkan på både 
befintliga och nya stolpar som sätts på svämplanet. Vi saknar kunskap om stolparna kan ta skada 
av detta eller om de är utformade för att klara en sådan påverkan.  
 
Detaljprojektering  
I samrådsunderlaget framgår att den exakta utformningen tas fram i detaljprojekteringen, som 
sker efter det att koncessionsansökan skickats in. Det finns olika typer av stolpar som kan väljas 
och höjden på stolparna och avståndet mellan stolparna anpassas till topografin. Med anledning 
av några trånga passager behöver ledning byta sida och korsa befintlig ledning. Den preliminära 
bedömningen under förprojekteringen är två korsningar, men slutgiltig lösning fastställs under 
detaljprojekteringen. 
 
Kommunen önskar via kommunens miljöenhet en dialog inför detaljprojekteringen kring 
placering av nya stolpar samt information om de planerade arbetsperioderna för utförandet. 
Stolparna bör placeras på ett sätt som inte hindrar vattenvårdande projekt i området.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 
Kartbilaga daterad 2023-02-15 
Samrådsunderlag daterat januari 2023 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 
Utvecklingsenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten 
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Antagande av pensionsriktlinjer för medarbetare och förtroendevalda i orust kommun., 
KS/2023:88,  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
1. Anta Pensionsriktlinjer för medarbetare i Orust kommun 
2. Anta Pensionsriktlinjer för förtroendevalda i Orust kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med Orust kommuns Pensionsriktlinjer för förtroendevalda är att på ett enkelt och tydligt 
sätt beskriva de pensionsförmåner och pensionsersättningar kommunen beslutat om samt till 
vem den förtroendevalde kan vända sig för att få mer information. Syftet med Orust kommuns 
Pensionsriktlinjer för medarbetare är att stärka kommunens möjlighet att behålla och rekrytera 
nya medarbetare genom att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva kommunens pensionsförmåner. 
I Pensionsriktlinjerna för medarbetare föreslås en möjlighet att löneväxla en del av sin lön till 
pension. 

Utredning 

Orust kommun vill med Pensionsriktlinjerna för medarbetare få en bättre kontroll och överblick 
över pensionsförmånerna och andra förmåner. Man vill fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare och 
föreslår därför möjligheten att löneväxla en del av sin lön till pension. Detta har varit mycket 
efterfrågat i samband med chefsrekryteringar och blir en viktig del i att trygga 
kompetensförsörjningen. Pensionsriktlinjerna för förtroendevalda syftar till att underlätta och 
möjliggöra för de förtroendevalda att förena arbetsliv och förtroendeuppdrag. Riktlinjen för 
förtroendevalda ska tillsammans med tillämpningsanvisningar för OPF KL tydliggöra 
pensionsförmåner och pensionsersättningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 
Pensionsriktlinje medarbetare 
Pensionsriktlinje förtroendevalda 

Beslutet skickas till 

HR enheten 
Ekonomienheten 
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Val av representant till Vårdsamverkan Fyrbodal - Delregionalt politiskt samråd, 
KS/2023:170,  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Utse Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) till representant i delregionalt politiskt samråd i 
Vårdsamverkan Fyrbodal. 

Sammanfattning av ärendet 

För mandatperiod 2023 – 2026 ska en ny representant från Orust kommun väljas till delregionalt 
politiskt samråd i Vårdsamverkan Fyrbodal. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Anders Arnell (M) föreslår att utse Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) som representant för Orust 
kommun. 

Beslutet skickas till 

Vårdsamverkan Fyrbodal 
 
 
  



   Datum    24(37) 
  2023-02-15  
 
 
Kommunstyrelsen  
 

 

 
 
Besvarande av motion om att utveckla gröna hamnar, KS/2022:476,  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Rolf Sörvik (V) har inkommit med en motion om att utveckla gröna hamnar. 
I motionen föreslår Rolf Sörvik (V) att kommunfullmäktige ska besluta om att ge förvaltningen 
ett uppdrag att ta kontakt med båtföretagare på Orust för att undersöka om intresse till att 
samarbeta med kommunen i fråga om en hamnverksamhet med vinterförvaring av båtar på land 
finns. 
 
Ämnet behandlas genomgående i den fördjupade översiktsplanen för havet. Förvaring på land är 
ett alternativ till traditionella sätt att förvara båtar och det finns företag som redan idag erbjuder 
möjlighet att förvara på land genom exempelvis höglagring av båtar. 
En utredning av frågan behöver ta in kunskaper från flera olika enheter i organisationen plus 
även länsstyrelse med flera externa källor. Exempel inom organisationen är miljö, plan, mark och 
exploatering samt utvecklingsenheten. Lagring av båtar berör även frågor som t ex säkerhet, 
service, båttvätt, spolplatta samt kostnader och avgifter.  
Det finns idag flera initiativ som på olika sätt berör kustbandet, ett exempel är elektrifiering för 
båtar längs kusten. Mycket är intressant för kommunens utveckling men samtidigt är 
utredningsresurserna inte tillräckliga för alla projekt och initiativ. 
 
Förvaltningen överlämnar åt kommunfullmäktige att besluta om ett uppdrag till förvaltningen i 
denna fråga är aktuell. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Anders Arnell (M) yrkar på avslag av motionen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 

Beslutet skickas till 

Affärsdrivande verksamhet 
Utvecklingsenheten 
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Besvarande av motion om framtagande av solcellsparker i Orust kommun, KS/2022:359,  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Med hänvisning till arbetet med översiktsplanen och pågående utredningar anse motionen 
besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Larsson (C) har lämnat in en motion gällande framtagande av solcellsparker i Orust 
kommun. I motionen finns ett önskemål om att kommunen ska ta fram områden som är lämpliga 
för att upprätta solcellsparker, och lämnar även några förslag på sådana platser. 
 
Solcellsutbygganden är ett strålande exempel på hur omställningsarbetet för energiförsörjningen 
kan genomföras. I förslaget till översiktsplanering anges att utbyggnad ska underlättas förutom i 
de områden där skyddsvärden finns eller lagstiftning påverkar möjligheten att anlägga. 
Kommunstyrelsen har nyligen beslutat om att översiktsplanen skall ut på samråd. De föreslag på 
platser som lämnas i motionen kommer att beaktas i den fortsatta samrådsprocessen arbete med 
översiktsplanen.  
 
En arbetsgrupp med företrädare för kommunen och näringslivet har startat för att se på 
förutsättningarna för en solcellspark vid Månsemyr. Det finns även initiativ från näringslivet som 
berör energiomställningen som diskuteras. Här involveras också extern expertis från exempelvis 
Fyrbodal och från vår energi och klimatrådgivning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Lars Larsson (C) yrkar på att arbetsutskottet ska bifalla motionen. 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot varandra. 
Ordföranden finner att förvaltningens förslag till beslut bifalles. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 
Motion daterad 2022-02-20 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 
Sektor samhällsutveckling 
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Besvarande av motion om tillsättning av en eller flera näringslivsutvecklare, KS/2022:978,  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Med hänvisning till antagen budget för 2023, anse motionen besvarad. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Lars Larsson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Larsson (C) inkom 2022-05-30 med en motion gällande tillsättande av en eller flera 
näringslivsutvecklare. 
I antagen budget för 2023 med plan för 2024 – 2025, finns en tjänst som näringslivsutvecklare 
budgeterad. Tjänsten är tillsatt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Lars Larsson (C) yrkar på att arbetsutskottet ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Lars Larssons (C) förslag samt 
förvaltningens förslag, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att arbetsutskottet 
bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 
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Inriktningsdokument Vårdsamverkan Fyrbodal 2023-2026, KS/2023:21,  
 

Utskottet för omsorgs beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Ställa sig bakom framtaget inriktningsdokument med tillägget att det i lokal 

samverkansgrupp ska fungera som nu med delat ordförandeskap region och kommun, 
inte att enbart kommunen ska ansvara för ordförandeskapet och kalla till möten. 

Sammanfattning av ärendet 

Den nya politiska organisationen inom VGR kommer att ge ändrade förutsättningar.  
Denna fråga är avstämd inom regionen, de nya delregionala nämnderna kommer  
ansvara för samverkan med kommunerna och för vårdsamverkan, och de övriga 
vårdsamverkansarenorna har liknande dokument. 
 
Ett nytt inriktningsdokument är framtaget gällande samverkan i Västra Götaland där alla 
ingående parter ska fatta beslut. Inriktnings-dokumentet bygger på det dokument som Södra 
Älvsborgs Vårdsamverkan använder sig av. Samtliga kommuner i Fyrbodal kommer att ha 
möjlighet att delta på mötena vilket kan underlätta att komma framåt i frågorna. Det här är 
plattformen blir än viktigare framöver då det är där kommunerna har möjlighet att möta 
utförarna. Där kan de lyfta de frågor kring samverkan som inte  
fungerar. 
 
I stort så ställer sig förvaltningen bakom inriktnings-dokumentet med ett undantag, vi anser inte 
att det enbart är kommunens ansvar att ha ansvar för ordförandeskapet  

Utredning 

Den pågående omställningen till nära vård, som bland annat manifesteras i kommunernas och 
Västra Götalandsregionens gemensamma färdplan, förändrar kraven på och förutsättningarna för 
samverkan i Västra Götaland. För delregioner som likt Fyrbodal har varierande förutsättningar i 
form av bland annat landsbygd, skärgård och större städer, krävs differentierade 
samverkansformer. Samverkan ska ske på den mest medborgarnära och samtidigt effektiva nivån, 
oftast i lokala samverkansgrupper inom den geografiska kommunnivån. 
 
I mars 2022 tog Delregionalt politiskt samråd för Vårdsamverkan Fyrbodal initiativ till ett 
uppdrag för att ta fram en ny uppdragshandling för samrådet. Två processledare tillsattes och vid 
delrapporteringen i maj gavs dessa ett fortsatt uppdrag att ta fram ett samlat dokument för mål 
och inriktning. I september 2022 enades parterna om att mål och inriktning ska utgå från 
Färdplan nära vård.  
 
Syftet med inriktningsdokumntet är att skapa en tydlig struktur för vår gemensamma 
samverkansarena Vårdsamverkan Fyrbodal. Vårdsamverkan ska generera mervärde för 
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befolkningen, och underlätta ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen. Frågor 
som rör samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen omhändertas inom 
Vårdsamverkan, medan interna frågor inom kommunen/kommunerna eller mellan vårdgivare 
inom regionen hanteras i andra konstellationer. Ansvarsfördelning mellan och inom respektive 
huvudmans ansvarsområde ska vara tydlig. 
 
Inriktningsdokumntet gäller för perioden 2023–2026. Utöver inriktningsdokumntet ingår 
parterna ett avtal. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet senast tolv månader innan avtalstiden 
löper ut, förlängs det med två år i taget. Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för 
avtalet kan initiativ till en översyn tas av Delregionalt politiskt samråd 

Bedömning 

Vårdsamverkan i Fyrbodal sker på politisk nivå samt förvaltnings- och verksamhetsnivå.  
Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa 
befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med 
förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strategier och 
rekommendationer som påverkar huvudmännen. 
 
Delregionalt politiskt samråd ska ange syfte, målbild och målgrupp för Vårdsamverkan Fyrbodal 
för arbetet de närmaste åren. Styrgruppen ansvarar för att ta fram en genomförandeplan utifrån 
den politiska viljeinriktningen, dvs syfte, målbild och målgrupp enligt ovan.  
 
De lokala samverkansgrupperna har ett stort ansvar för samverkan på lokal nivå. 
Handlingsplaner/åtgärdsplaner, utvärdering och avvikelseanalys är exempel på arbetssätt för att 
komma till rätta med brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är 
fungerande implementering. Arbetet i den lokala samverkansgruppen ska ske utifrån ett 
förbättringsorienterat förhållningssätt  
och bör utgå från exempelvis länsgemensamt beslutade styrdokument, avvikelser, 
patientberättelser och goda exempel. Samverkansgruppen består av representanter från båda 
huvudmännen med berörda verksamheter, vilka ska ha mandat att fatta beslut och föra tillbaka 
frågor till respektive organisation för åtgärder, spridning och delaktighet, vilket i första hand sker 
i respektive linjeorganisation. En förändring är att inriktnings-dokumentet beskriver att 
kommunen ska ansvara för ordförandeskapet och kallar till möten. Det är inte ett förslag som vi i 
kommunen ser positivt på då ansvaret läggs över och det gemensamma uppdraget blir otydligt. 
Kommunen hamnar i att driva det gemensamma uppdraget och blir dem som ansvaret vilar 
tyngst på.  
 
I förlängningen kan man också fundera på om Vårdsamverkan ska vara en del inom 
kommunalförbundet för att förtydliga det lokala perspektivet. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 

Beslutet skickas till 

Västra Götalandsregionen 
Sektor omsorg 
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Redovisning av statistikrapport ej verkställda beslut, KS/2022:907,  
 

Utskottet för omsorgs beslut 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna statistikrapport kvartal 4 
2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO.  

Sammanfattning av ärendet 

Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till 
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har 
skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet. 

Rapportering kvartal 1 2022, SoL och LSS 

Verksamhetsområde Antal beslut 
ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 1 0 1 

Äldreomsorg (SoL) 1 0 1 

Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 

Stöd och omsorg (LSS) 15 1 16 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
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Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022), 
KS/2022:232,  
 
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 21 rapporter: 19 
rapporter avser Henåns skola varav 5 avser avslutade ärenden och 2 rapporter avser Ängås skola. 
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Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023), 
KS/2023:103,  
 
Utskottets för lärandes beslut 

3. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
4. 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 (2023) 
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 20 rapporter: 7 rapporter 
avser Henåns skola, 1 rapport avser Ellös skola och 12 rapporter avser Ängås skola varav 8 avser 
avslutade ärenden. 
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Anmälan av inkomna skrivelser, KS/2022:1745, KS/2023:134,  
 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälda skrivelser: 
 
KS/2022:1745 
Länsstyrelsens beslut 2023-02-09 om förordnande av begravningsombud 2023-2026, Lårs-Åke 
Gustavsson 
 
KS/2023:134 
Samordningsförbundet Västs styrelseprotokoll nr 1 2023-01-20 
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Anmälan av delegeringsbeslut, KS/2023:1,  
 

Sammanfattning av ärende 

Anmälda delegeringsbeslut: 
Delegeringsbeslut kommunstyrelsen 20230118 – 20230213 
Delegeringsbeslut skolskjuts 20230117 – 20230212 
Anställningar, HR, numrerade 6 - 72 
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Ordförandens information, KS/2023:3,  
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Utbildning i samband med ny mandatperiod - ekonomi, KS/2023:66,  
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Utbildning i samband med ny mandatperiod - arbetsmiljö och personal, KS/2023:66,  
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