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§ 38 KS/2023:438 

Rapportering av investeringsprojekt, samhällsutveckling 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef samt projektsamordnare för vatten och avlopp ger statusuppdatering på 

investeringsprojekt som genomförs inom sektor samhällsutveckling. 

Detta innefattar bland annat Ellös avloppsreningsverk, som nu ligger i fas med tidplanen, samt en 

djupare genomgång av de olika etapperna i de större projekten VA-länk väst samt VA-länk öst-väst. 
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§ 39 KS/2023:441 

Information om Hallgrens Kaj, Ellös 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrundsinformation till uppbyggnationen av Hallgrens Kaj ges. I nuläget är Ellös Sveriges största 

landningshamn för matfisk. En genomgång av vad man har beslutat samt hur man har resonerat i 

anknytning till kajen under de senaste 10 åren ges.  

Djupet i hamnen anses inte vara tillräckligt för att ta in större fartyg. Anledningar för att bygga en ny 

kaj lyfts fram, bland annat finns ett behov av mer inhemsk produktion av livsmedel samt behov av 

utveckling av blå näringar. 

Förvaltningen ser ett behov av att utreda förutsättningar för utbyggnad av Hallgrens kaj. Detta 

omfattar flera delar, så som utredning av det juridiska läget, möjligheter för miljötillstånd och 

beräkning av kostnad, där även undersökning av bidragsmedel ingår. I dialogen framkommer att 

förvaltningen ska återkomma till arbetsutskottet med ytterligare information. 
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§ 40 KS/2023:73 

Information om prognosrapport februari 2022 för Orust kommun 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef ger information om prognosrapport för februari. Helårsprognosen landar per den 
sista februari på 15,1 miljoner kronor, detta ger en avvikelse mot budget på -9,5 miljoner kronor. 

Större budgetavvikelserna presenteras, där skatter och bidrag är större än beräknat - 5 miljoner 
kronor högre, finansnetto ger en negativ avvikelse på 10 miljoner och pensioner och 
arbetsgivaravgifter ger också en negativ avvikelse på 4 miljoner kronor.  

Budgetavvikelse för sektorerna slutar totalt på 0,3 miljoner kronor. Den största avvikelsen är hos 
sektor lärande, där man visar en negativ differens på 3,6 miljoner mot budget. Sektor 
samhällsutveckling lämnar istället en positiv avvikelse på 2,6 miljoner. 

En genomgång av investeringsutveckling 2020 – 2022 ges, samt en blick framåt över vilka projekt 
som planeras under åren 2023 - 2025.  

För att klara resultatmålet på 2,3 % behöver åtgärder vidtas. Rekommendationer för investeringar 
lämnas.   
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§ 41 KS/2023:73 

Information om prognosrapport februari 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör lämnar information om februaris prognosrapport för sektor ledning och 

verksamhetsstöd. Sektorn visar i nuläget 0,2 miljoner kronor i positiv avvikelse mot budget.  
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§ 42 KS/2016:1000 

Godkännande av tilläggsavtal avseende medfinansieringsavtal för GC-väg, Lövås 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ärendet återremitteras med följande motivering: 
Förvaltningen ska undersöka hur länge man kan pausa projektet, utan att förlora godkänt regionalt 
bidrag. I detta ska förvaltningen även undersöka om det kan vara en möjlighet att avvakta med 
vägen tills en utveckling av området kring Lövås ska ske. 
Man ska även undersöka hur andra kommuner i närområdet har arbetat med finansiering av deras 
gång- och cykelvägar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen tecknade 2020-09-07 ett medfinansieringsavtal med Trafikverket för att kunna bygga en 
gång- och cykelvägsförbindelse mellan Lövås och Henåns centrum. Under arbetets gång har det 
visat sig att Trafikverkets tidiga kalkyler inte håller utan kostnaderna har ökat så mycket att ett 
tilläggsavtal krävs. Trafikverket hänvisar kostnadsökningarna till rådande marknadsläge, brist på 
personal med rätt kompetens samt tekniska svårigheter kring dragningen av gång och cykelvägen.  
Kommunens totala kostnad för färdigutbyggd gång- och cykelväg beräknas uppgå till 7 521 000 kr 
jämfört med tidigare beräknad kostnad 5 085 000 kr 
Sträckningen av gång- och cykelvägen är en viktig förbindelse både ur trafiksäkerhetssynpunkt och 
utvecklingen av Henån i stort.   

Förslag till beslut under sammanträdet 
Michael Relfsson (FO) och Lars Larsson (C) yrkar på att ärendet ska återremitteras för att undersöka 

hur länge man kan pausa projektet, utan att förlora godkänt regionalt bidrag. Kan det vara en 

möjlighet att avvakta med vägen tills en utveckling av området kring Lövås ska ske? Man ska även 

undersöka hur andra kommuner i närområdet har arbetat med finansiering av deras gång- och 

cykelvägar. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet ska avgöras idag, eller om det ska återremitteras, och 

finner att arbetsutskottet bifaller en återremiss. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-31 
Medfinansieringsavtal daterat 2020-09-07 
Tilläggsavtal daterat 2022-10-25 

Beslutet skickas till 
Mark- & exploateringsenheten  
Ekonomienheten 
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§ 43 KS/2021:1046 

Beslut om införande av kommunalt huvudmannaskap för allmän plats 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlåta till kommunfullmäktige besluta att: 

1. Införa kommunalt huvudmannaskap i centrala Henån enligt karta daterad 2023-03-02 och 
bilagd tidplan daterad 2023-03-02. 

2. Införa kommunalt huvudmannaskap i pågående centrumplan i Svanesund enligt karta, 
daterad 2023-03-02. 

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer med handlingsplan för hur övertagande 
av huvudmannaskap ska genomföras i Svanesund, Ellös, Varekil och resterande delar av 
Henån. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Michael Relfsson (FO) och Lars Larsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt huvudregeln i PBL ska kommunen vara huvudman för allmänna platser om det inte finns 
särskilda skäl till annat. Orust kommun har av tradition haft enskilt huvudmannaskap. Det har 
kommit ny rättspraxis där domstolen anser att tradition av enskilt huvudmannaskap inte räcker som 
argument för enskilt huvudmannaskap i tätbebyggda områden där det finns kommunal service. Det 
innebär att Orust kommun riskerar att få detaljplaner i centrala områden upphävda vid en 
överklagande om planerna har enskilt huvudmannaskap. Kommunalt huvudmannaskap ger också 
kommunen större möjlighet att utforma vägnätet för att uppfylla de trafiksäkerhets- och miljömål 
som finns i kommunen.  
 
Henån som kommunens centralort bedöms vara den ort som först bör prioriteras för att införa 
kommunalt huvudmannaskap. Förslag på övertagandeområde som infattar de mest centrala delarna 
av Henån där det finns mest offentlig och kommersiell service har tagits fram. Även orterna 
Svanesund, Ellös och Varekil kan bli aktuella för övertagande i ett senare skede. Eftersom det finns 
en pågående detaljplan i centrala Svanesund bedöms det vara motiverat att införa kommunalt 
huvudmannaskap i den planen redan nu för att undvika att lägga resurser på att ändra detaljplanen 
om några år.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Michael Relfsson (FO), med tillstyrkande från Lars Larsson (C), yrkar på att ärendet ska 

återremitteras för att klargöra kostnader kring för övertagandet. 

Anders Arnell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordföranden finner att ärendet 

ska avgöras idag. Det kvarstår då enbart ett förslag till beslut, förvaltningens, vilket 

kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 
Utredning Kommunalt övertagande av allmän plats i tätorter daterad 2023-03-02 
Karta över övertagandeområde i Henån daterad 2023-03-02 
Karta över övertagandeområde i Svanesund daterad 2023-03-02 
Tidplan daterad 2023-03-02 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
Plan 
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§ 44 KS/2022:982 

Besvarande av E-förslag nr 3804 - Kollektivtrafik kvällar och helger 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2023-03-01 anse e-förslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkommet e-förslag gäller önskemål om att det skall finnas tillgänglig kollektivtrafik på kvällar och 

helger och att kommunen inrättar en busslinje som kan användas vid tider inte övriga bussar går. 

Förslagsställaren lyfter också en oro för att nuvarande busslinje riskerar att konkurrera ut den 

kollektivtrafik som idag levereras av Västtrafik. 

Västtrafik beslutar om hur kollektivtrafiken skall utföras på Orust, både avseende linjer och tidtabell. 

Ändringar i kollektivtrafiken bygger främst på statistik om antal resande. Tyvärr har det varit få 

resande på de kvälls/helgturer som tidigare funnits, därför har dessa inte prioriterats av Västtrafik. 

Kommunen har en möjlighet att göra tillköp av bussturer från Västtrafik, men då resurserna är 

begränsade och med beaktande av tidigare fakta från Västtrafik om få resande, har det inte 

prioriterats av kommunen.  

Precis som förslagsställaren skriver finns också Närtrafiken. Den trafikerar vardagar samt kvällar 

med avgång 21:30 från Henån. Trafiken måndag till fredag finansieras av Västra Götalandsregionen. 

Kommunen kan även här göra ytterligare tillköp, t ex lördagar och söndagar.  

Orust kommun upphandlade nyligen ny skolskjutstrafik. I avtalet fanns även en option att köra 

bussen på vardagar, under tider när det inte är skolskjutstrafik och att det är gratis för alla invånare. 

Denna tjänst, som kommunen valt att köpa till, kallas servicebusstrafik och är mycket uppskattad, 

men körs inte på kvällar eller helger. 

Orust kommun anser att förslaget är bra och är något många önskar. 

Möjligheten att resa i olika syften och på olika sätt, är en viktig fråga. I samband med att förslag på 

ny översiktsplan presenterades, har möjlighet till resande lyfts av både företag och invånare. En rad 

aktiviteter pågår därför just nu och beräknas bli klara under året i syfte att ha ett underlag för att på 

ett så bra sätt som möjligt, prioritera de insatser som bedöms långsiktigt ge mest effekt för våra 

invånare och företag. Västtrafik startar i vår också en förstudie, där kommunen deltar, inför 

upphandling av ny kollektivtrafik.  

Det är därför för tidigt att svara på om och när kommunen i så fall har möjlighet att starta en sådan 

linje. Däremot kommer vi under året att ha klart en analys och ett underlag med 

kostnadsberäkningar, samt lyfta frågan om kvälls och helgtrafik i förstudien med Västtrafik inför 

upphandling av ny kollektivtrafik. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-01 
E-förslag nr 3804 – Kollektivtrafik kvällar och helger 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsenheten 
Förslagsställaren 
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§ 45 KS/2023:125 

Samrådsyttrande Tjörns Översiktsplan 2023-2050 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Lämna samrådsyttrande över Översiktsplan 2023-2050 för Tjörns kommun, enligt tjänsteskrivelse 

daterad 2023-03-02. 

Sammanfattning av ärendet 
Tjörns kommun håller samråd för ”Möjligheternas översiktsplan 2023-2050”. Samrådstiden är 25 januari 
till 10 april 2023. I översiktsplanen redovisas kommunens utgångspunkter och utvecklingsstrategi, 
mark- och vattenanvändning, allmänna intressen och konsekvenser. I detta ingår bland annat 
mellankommunala frågor. 
 

Orust kommun ser positivt på att frågan om brokoppling mellan Orust och fastlandet lyfts upp i 
Översiktsplanens utvecklingsstrategi. Kopplingen mellan Tjörns planförslag och kapaciteten i 
trafiksystemet bör redovisas tydligare i granskningshandlingen och utgå från pågående 
åtgärdsvalsstudie. Orust ser även ett ökat behov av samarbete och  samordning av kollektivtrafik i 
dialog med Västtrafik. En bättre sammankoppling av cykelinfrastruktur söderut från Skåpesund, 
skulle bättre gynna turism och besöksnäring. 
Kommunerna är öar och därmed främst sammankopplade genom den blå infrastrukturen. Orust ser 

positivt på den pågående gemensamma havsplaneringen och framtida samarbete i frågor rörande 

havet.  

Då väg 160 och Tjörnbroarna är en viktig nod för Orust vill vi framföra vikten av att dialogen kring 

risk och sårbarhetsfrågor förs mellankommunalt. En alternativ väglösning med ny bro mellan 

Svanesund och Kolhättan är viktig även ur detta perspektiv. Även frågor som energisäkerhet och 

dricksvattenförsörjning är en mellankommunal fråga för minskad sårbarhet liksom samverkan inom 

räddningstjänst och kustbevakning.  

Orust kommun menar att det även är viktigt att samverka kring anslutningspunkter för 

energiförsörjning och överföringsledningar för VA.  

Det finns behov av fortsatt dialog om VA-samverkan i samband med utbyggnad av kommunernas 

VA-nät. Orust kommun ser positivt på att det pågår ett arbete att ta fram gemensamma riktlinjer för 

enskilda avlopp i STO-kommunerna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 
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Beslutet skickas till 
Utvecklingsenheten 
VA-enheten 
Miljöenheten 
Planenheten 
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§ 46 KS/2023:376 

Beslut om förstudie av ny serverhall 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Besluta om att förstudie avseende ny serverhall ska påbörjas 
2. Att förstudien startas i samma projekt som ny räddningsstation 

Sammanfattning av ärendet 
Behovet av lokal IT-drift i Orust kommun kommer, som det ser ut nu och med nuvarande 
beroenden, att finnas kvar ett antal år till framåt. Hur länge eller om trenden vänder tillbaka till mer 
lokal drift är det ingen som med säkerhet kan säga. Rådande världsläge, med större hotbild, är en 
anledning till att frågan kan komma att ställas på sin spets framöver. 
 
Ett flertal av kommunens verksamhets- och i några fall samhällskritiska system har komplexa 
beroenden inom och mellan systemen som gör att det i nuläget är kostsamt och svårt att flytta dem. 
Utöver komplexiteten finns det inte några uppenbara fördelar i att flytta dem till molnet i nuläget.  
 
Lokal IT-drift kommer att behövas i varierande grad, oavsett storlek på molnresan. Den 
grundläggande IT-infrastrukturen behöver säkra lokaler för utrustningen som styr trafikflödet i nätet 
och t ex uppkoppling mot Internet-förbindelser.   
 
Nuvarande serverhall i kommunhuset i Henån är placerat på ett sådant sätt att det är mycket sårbart 
om det skulle uppstå t ex en brand i huset. Det har också visat sig att värmen på vinden, framförallt 
på sommaren, ställer stora krav på fungerande kyla i nuvarande serverhall. Under 2000-talet har två 
större incidenter inträffat som i värsta fall kunde slutat i brand och omfattande driftstörningar om 
inte de åtgärder som genomfördes lyckats i avvaktan på ny utrustning.      
 
Föreslagen förstudie bör ta ställning till de tre alternativ som beskrivs under rubrik bedömning 
nedan. Var och ett av alternativen beskriver ett vägval som kan vara mer eller mindre bra beroende 
på förstudiens resultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-27 
Behovanalys för ny serverhall 
Behovsbeskrivning för ny serverhall 

Beslutet skickas till 
It-chef 
Ekonomienheten 
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§ 47 KS/2023:376 

Beslut om förstudie av nya arkivlokaler i Varekil 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Besluta om att förstudie avseende nya arkivlokaler i Varekil ska påbörjas 
2. Att förstudien startas i samma projekt som ny räddningsstation 

Sammanfattning av ärendet 
Riksarkivet fastställer de krav som ska ställas på arkivutrymmen. RA-FS 2013:4 (föreskrifter om 
allmänna råd för arkivlokaler). Orust kommuns befintliga arkivlokaler är undermåliga. En 
undersökning gjord av fastighetsenheten under 2021 visade bland annat att det finns sättningsskador 
i golv och väggar i centralarkivet på entréplan i hus 1 och att det finns ej brandsäkrade 
genomföringar. I det andra centralarkivet i hus 2 finns en tydlig fuktinträngning genom väggen. Det 
förekommer dessutom ohyra i arkiven.  
 
Utrymmesmässigt är de båda centralarkiven idag överfulla. Det finns också en hel del material i 
närarkiven som egentligen ska förvaras i centralarkiven. På grund av den höga luftfuktigheten i 
centralarkivet i IFOs lokaler riskerar viktigt material att förstöras. 
 
Investeringen som för drygt 5 år sedan gjorts i e-arkiv har medfört att ökningstakten gällande volym 
av material som ska förvaras i våra centralarkiv har minskat. Det kommer dock, trots införandet av 
e-arkiv, även i fortsättningen behövas ändamålsenliga fysiska arkivutrymmen. Införandet av e-arkiv 
ger ökade möjligheter till att inte behöva ha ett fysiskt centralarkiv i direkt anslutning till 
kommunhuset. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-24 
Behovanalys arkiv 
Behovsbeskrivning nytt arkiv 

Beslutet skickas till 
Arkivarie 
Administrativ enhet 
Ekonomienheten 
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§ 48 KS/2023:379 

Generellt bevarande- och gallringsbeslut.  
Bevarande och gallring av pappershandlingar efter skanning. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Allmänna handlingar i pappersform som skannats får gallras vid inaktualitet, dvs. efter 

kontroll av att den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen och efter att 

originalhandlingarna inte längre behöver sparas av annan anledning 

2. Varje myndighet har själv att utreda vilka handlingar som kan behöva sparas viss tid efter 

skanning om det behövs för bevisvärde eller av andra skäl.  

3. Varje myndighet som önskar gallra räkenskapsinformation i pappersform efter skanning och 

under den lagstadgade minsta bevarandetiden har själv att söka tillstånd hos Skatteverket. 

4. Varje myndighet ska dokumentera tillämpningen av detta beslut. 

5. Endast skanning med hjälp av bildfångsteknik är tillåten. 

6. Från gallring efter skanning undantas pappershandlingar där underskrift eller andra 

autentiserande element krävs på grund av bestämmelser i lagstiftning.  

7. Beslutet gäller retroaktivt för allmänna handlingar som tillkommit från och med 1 januari 

2007. Beslutet får användas inom alla verksamhetsområden.  

Sammanfattning av ärendet 
Generellt bevarande- gallringsbeslut gällande gallring av pappershandlingar efter skanning som gäller 

för alla verksamheter på Orust kommun.  

I dagens dokumenthanteringsplaner för myndigheterna inom Orust kommun anges rätten att gallra 

efter skanning. Detta gäller dock endast från när dokumenthanteringsplanerna har beslutats år 2020 

och 2021. Detta beslut förtydligar vad som får gallras och hur beslutet ska tillämpas. Samt med 

retroaktiv tillämpning att gallra pappershandlingar som tillkommit från 1 januari 2007- då 

ärendehanteringssystemet LEX togs i bruk och där idag väldigt mycket handlingar återfinns för stora 

delar av förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-24 
Rutin för tillämpning av beslut om bevarande och gallring av pappershandlingar efter skanning 

Beslutet skickas till 
Arkivarie 
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§ 49 KS/2023:295 

Redovisning av obesvarade motioner 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlåta till kommunfullmäktige besluta att: 
Lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
I Kommunallagen 5 kap, § 35 framgår det att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta 

beslut inom 1 år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, 

ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.  

Fullmäktige kan då välja att avskriva motionen från vidare handläggning, ett sådant beslut bör dock 

motiveras tydligt (2017:725). 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 ska kommunstyrelsen en gång varje år redovisa de 

motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska enligt arbetsordningen göras på 

kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april. 

Den 14 februari 2023 fanns det en motion som var behandlad av kommunstyrelsens arbetsutskott 

och som kommer att behandlas av kommunstyrelsen i februari, därefter av kommunfullmäktige i 

mars. Denna motion kommer att överstiga handläggningstiden om ett år med cirka 2 veckor. Utöver 

detta finns inga ytterligare obehandlade motioner med en handläggningstid som överstiger ett år. En 

redovisning över de motioner som är obesvarade per den 14 februari 2023 finns med som underlag 

till denna tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14 
Redovisning av obesvarade motioner per den 2023-02-14 

Beslutet skickas till 
Administrativa enheten 
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§ 50 KS/2021:84 

Beslutspunkt 4, utbyte av värmepanna på Ängås skola 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta: 

Att godkänna slutrapport av Utbyte av värmepanna på Ängås skola och lägga ärendet till 

handlingarna  

Sammanfattning av ärendet 
Två oljepannor och en pelletspanna på Ängås skola var uttjänta och behövde ersättas. Projektets mål 

var att förnya uppvärmningsanläggningen med bergvärme och samtidigt minska driftkostnaderna. 

Projektet höll budget men missade färdigställandetid enligt tidplan med en månad. Inga 

driftstörningar som inneburit problem för verksamheten har noterats sedan anläggningen togs i full 

drift i december 2021 och kostnadsbesparingen har hittills varit 30 % bättre än förväntat. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport 2023-02-21 

Projektmodell Bilaga 4 Slutrapport 2023-01-23  

Beslutet skickas till 
Sektor samhällsutveckling 

Ekonomienheten 
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§ 51 KS/2023:394 

Antagande av Arbetsmiljö-och personalbokslut 2022 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Anta Arbetsmiljö-och personalbokslut 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor Ledning- och verksamhetsstöd har i uppdrag att årligen göra en sammanfattning av 
föregående års arbetsmiljöhändelser i form av ett bokslut. Syftet är att säkerställa att en återkoppling 
av arbetsmiljön sker till kommunstyrelsen som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön i Orust kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-27 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
Administrativa enhet 
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§ 52 KS/2022:1711 

Besvarande av motion om att införa insynsplatser i styrelse/nämnder och utskott 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsens överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Avslå motionen 

Sammanfattning av ärendet 
I motion daterad 2022-11-10 yrkar Elise Norberg Pilhem (V) och Rolf Sörvik (V) på att kommunen 
ska införa insynsplatser i styrelsen/nämnder och utskott för varje parti som finns representerat i 
kommunfullmäktige, men som inte har en representant i respektive politiskt organ. Insynsplatserna 
föreslås vara icke-arvoderade. 
 
En liknande motion inlämnades år 2020 av Martin Oscarsson (SD), vilken avslogs av fullmäktige. 
Även år 2007 behandlade fullmäktige en motion gällande insynsplatser, som avslogs. 
Det juridiska utgångsläget för att införa insynsplatser i nämnder, styrelsen och utskott har inte 
förändrats i någon större utsträckning sedan 2020.  
Efter en genomgång av det juridiska utgångsläget bedömer förvaltningen att det inte är lämpligt att 
införa insynsplatser i de myndighetsutövande nämnderna, samt att det inte finns anledning att införa 
insynsplatser i varken kommunstyrelsen eller dess utskott. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Michael Relfsson (FO) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Michael Relfssons (FO) förslag att bifalla 

motionen, samt förvaltningens förslag att avslå motionen, och ställer dessa mot varandra. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14 
Motion om att införa insynsplatser i styrelser/nämnder och utskott daterad 2022-11-10 

Beslutet skickas till 
Administrativa enheten 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  21 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-15 

 

 

 

 

§ 53 KS/2022:828 

Svar på motion om åtgärder för mer kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk) i Orust 
kommun 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 

Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens redogörelse 

Sammanfattning av ärendet 
Kia Nordqvist och Susanne Andersson (Miljöpartiet de gröna på Orust) föreslår, i motion 2022-04-
29, kommunfullmäktige att besluta om att övergå till 100 % kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt 
skogsbruk) på samtliga av kommunens fastigheter och yrkar att kalhyggen på kommunens 
fastigheter endast godkännas i undantagsfall.  
 
Skogsmarken kommunen innehar förvaltas aktivt efter skogsbruksplan som ger en detaljerad 
beskrivning över hur Orusts skogsmarker bör skötas för att uppnå de ekologiska, ekonomiska och 
socialt hållbara mål som finns uppsatta i kommunens översiktsplan. Förvaltningen bedömer inte att 
motionens förslag att helt gå över till kontinuitetsskogsbruk är ekonomisk hållbart eller ekologiskt 
motiverat. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2022-04-29 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-03 
 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering  
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§ 54 KS/2023:29 

Kommundirektörens information 
 

Sammanfattning av ärendet 
På grund av tidsbrist lämnades ingen information i ärendet.  
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§ 55 KS/2023:5 

Utskottens information 
 

Sammanfattning av ärendet 
På grund av tidsbrist lämnades ingen information i ärendet.  
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§ 56 KS/2023:6 

Information från andra möten och sammanträden 
 

Sammanfattning av ärendet 
På grund av tidsbrist lämnades ingen information i ärendet.  
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§ 57 KS/2023:3 

Ordförandens information, KS och KSAU 
 

Sammanfattning av ärendet 
På grund av tidsbrist lämnades ingen information i ärendet. 
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