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Plats och tid Sammanträdesrum Årholmen, 2023-02-22, klockan 08:15 – 15:50 
 Ajournerat 10:53 – 11:01, 11:55 – 13:00 

Beslutande 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) §§ 54-56, 59-78, frånvaro §§ 57-58 på grund av jäv 
 Daniel Peterson (C), tjänstgörande ersättare för Martin Reteike (MP) 
 Rolf Sörvik (V) 
 Thomas Asker (FO), tjänstgörande ersättare för Martin Oscarsson (SD) 
 Michael Relfsson (FO) §§ 54 – 76 
 Ulf Sjölinder (KD) 
 Eva Skoglund (S), tjänstgörande ersättare för Michael Relfsson (FO) §§ 77-78 
 Elise Norberg Pilhem (V), tjänstgörande ersättare för Lars Larsson (C) §§ 57-58 

 
Övriga deltagare Se sidan 2 

Utses att justera Catharina Bråkenhielm (S), Rolf Sörvik (V) 

Justeringens  
plats och tid Digital justering, måndag 27 februari klockan 15:00 

 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 54 - 78 
 Emelie Werling Söderroos 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Catharina Bråkenhielm (S) 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Rolf Sörvik (V) 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2023-02-22 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande 2023-02-28 nedtagande   2023-03-22 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunhuset, Henån 

 ……………………………………………… 
 Emelie Werling Söderroos  
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Övriga deltagare: 

Ej tjänstgörande ersättare 
Alexander Hutter (S) 

Glenn Patriksson (S) 

Ulrika Stahlin (S) §§ 77-78 

Maria Sörkvist (C) §§ 77-78 

Elise Norberg Pilhem (V) §§ 54-56, 59-78 

Tjänstepersoner 
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 

Henrik Lindh, kommundirektör §§ 54 – 76 

Susanne Ekblad, ekonomichef §§ 54, 77 

Katarina Levenby, sektorchef lärande § 54 

Lena Gardtman, sektorchef omsorg § 54 

Kristian Littke, miljöstrateg § 55 

Andreas Höglind, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 55 

Marie Arvidsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 55 

Alexander Fåll, enhetschef Strandgården § 56 

Ann-Christin Eriksson, enhetschef Strandgården § 56 

Hanna Olsson, tillträdande enhetschef Strandgården § 56 

Jasmine Särehag, samo Strandgården § 56 

Andreas Sjögren, chef affärsdrivande verksamhet §§ 57-58 

Tony Karlsson, driftledare §§ 57-58 

Ann-Katrin Otinder, HR-chef § 78 
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Omröstningsprotokoll 

 
Parti 

 
Ledamot 

 
Tjänst-
görande 

Ks § Ks § Ks § 

 Ordinarie  Ja Nej avst Ja Nej avst Ja Nej avst 

S Catharina Bråkenhielm X X         

S Britt-Marie Andrén  
Karlsson 

X X         

S Göran Karlsson X X         

L Veronica Almroth X X         

M Anders Arnell  X X         

M Håkan Bengtsson X X         

M Ina Salmonson Olsvik X X         

C Lars Larsson           

MP Martin Reteike           

V Rolf Sörvik  X  X        

SD Martin Oscarsson           

FO Michael Relfsson X  X        

KD Ulf Sjölinder X  X        

 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 X  X        

V Elise Norberg Pilhem X  X        

SD Leif Kinle           

FO Thomas Asker X  X        

SD. Johan Gunnarsson Aune           

Summa 13 7 6        
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§ 54 KS/2023:52 

Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsens sektorer samt politisk verksamhet 
 

Kommunstyrelsens 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 stor del på 
försäljning av platser till annan kommun samt anpassad bemanning. Vård och omsorg där 
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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 2023-02-10 
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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§ 55 KS/2023:66 

Information om miljöenhetens arbete 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöstrateger informerar om deras arbete med att genomföra strategiska miljöåtgärder samt 

förebyggande arbete. 

Det miljöstrategiska arbetet innefattar att bidra i kommunens fysiska planering, att sprida 
information, arbete kunskapsuppbyggande, att besvara remisser inom kunskapsområdet med mera. 
Dessutom bedrivs ett antal projekt, såsom bevarande av arten Strandpadda. 

En genomgång av projektet Vatten Värt att Värna ges, som är ett projekt i 8+ fjordar. Projektet är 

finansierat genom olika bidrag. I projektet har bland att upphämtning av spökredskap genomförts, 

våtmarker och dammar har byggts upp, och bekämpning av sjögull skett. 

Information om LEVA Orust (Lokalt engagemang för vatten) ges. Det är ett projekt som är statligt 

finansierat, genom olika sorters bidrag. Totalt beviljade medel under perioden 2019 – 2022 är drygt 

14 miljoner kronor. 

Utmaningar som belystes med det miljöstrategiska arbetet är flaskhals i beslutsprocessen hos andra 

myndigheter, vilket gör att projekt inte kommer igång i tid. 
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§ 56 KS/2023:66 

Information om Strandgårdens verksamhet och priset från Carin Mannheimers fond 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschefer och samo från Strandgården presenterar det framgångsrika kvalitetsarbete som bedrivs 

på enheten. 

Mycket fokus ligger på ledarskapet. På Strandgården har man valt ett delat ledarskap, som ska vara 

relationsinriktat samt tillitsbaserat. 

Man arbetar med kontaktmannaskap mot sina hyresgäster och arbetar kontinuerligt med 

uppföljning. Man har även skapat en roll för samordnande undersköterskor, samo, som har mandat 

att leda och fördela arbete. De arbetar också med att kvalitetssäkra arbetet, att följa upp 

kontaktamannaskapet, att handleda, bemanna, produktionsplanera med mera. 

Det är också ett stort fokus på att enheten ska ha en inkluderande kultur. Det innefattar bland annat 

att daglig verksamhet bedriver verksamhet på Strandgården, att man arbetar med att ta in ungdomar 

som sommararbetare, och att man inkluderar frivilliga organisationer, köket, anhöriga och 

pensionärer ute i samhället i olika aktiviteter. 

Strandgården är en intraprenad, vilket innebär att man har större möjlighet att styra över sin enhet.  

Enheten har varit ute och föreläst i andra kommuner och arbetar aktivt för att sätta Orust på kartan. 

Enhetens kvalitetsarbete har lett till att de fått Carin Mannheimers pris för goda idéer år 2022. 
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§ 57 KS/2022:1108 

Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Rödsvattnet 
 

Kommunstyrelsens 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. 

Jäv 
Lars Larsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Michael Relfsson (FO), Rolf Sörvik (V) och Ulf Sjölinder (KD) reserverar sig till förmån för Michael 

Relfssons (FO) förslag till beslut. 

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. 
 
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2023-01-31 § 9 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. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09 
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 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) och Veronica Almroth (L) yrkar bifall till utskottet för 
samhällsutvecklings förslag till beslut. 
Michael Relfsson (FO), med instämmande av Rolf Sörvik (V), Daniel Peterson (C). Ulf Sjölinder 
(KD) och Thomas Asker (FO), yrkar på återremiss med följande motivering: 
 
Vi vill: 
 
att det görs en grundlig konsekvensanalys kring de eventuella ekonomiska förluster som drabbar 
markägare och företagare samt vilka ekonomiska anspråk kommunen kan ställas inför. I 
samrådshandlingen har dessa frågor ställts men r inte bemötta.  
 
Att vi i föreskrifterna förhåller oss till de lagar och riktlinjer som reglerar vattenskyddsområden och 
att vi förhåller oss till de nivåer som HAV rekommenderar. Vi ser inte varför vi ska vara striktare än 
dessa rekommendationer. Vi ser också att det enligt förslaget finns risk att dubbelreglering sker, det 
saknas också hänvisning till lagar, regler och andra bestämmelser där regleringar redan finns. 
 
Att samtliga synpunkter som kommit in under samrådstiden tas i beaktande och besvaras, detta är 
inte gjort.  
 
Att faktaunderlag kring inskränkningar av enskildas egendom presenteras.  
 
Att riskanalysen harmonierar med gällande lagar.  
 
Att det i underlaget redovisas vilken påföljd en lag-  eller regelöverträdelse kan innebära även om 
den skett omedvetet. 
 
Att vidare utredning av vattenskyddsområdet sker så beslut fattas på ett bra underlag av 
provtagningar. Rekommendationerna är 36 provtagningar och här läser vi ut att endast 6 
provtagningar skett.  
 
Att den kommunala tillsynen och uppföljningsarbetet tar hänsyn till att det under senaste året har 
skett omfattande arbete med inventering av enskilda avlopp och lantbruk i anslutning till 
vattenskyddsområdet. 
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Att beslut som fattades I MoB 16/6 2022 om ett spridningsfönster, tas i beaktande. 
 
Vi ifrågasätter också varför förbud upprättats när det bara är en tvåa på riskklassningen gällande 
växtnäringsspridning samt möjligheten av upprättandet av fler så kallade uppsamlingsdammar innan 
vattnet når Röds vatten. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet kan avgöras idag eller inte, och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för att sända ärendet på återremiss. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster, mot 6 nej-röster, har kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Hur var och en har röstat framgår i separat omröstningsprotokoll. 

Fortsatt beslutsgång 
Ordföranden finner att det enbart kvarstår ett förslag till beslut och finner därmed att utskottet för 

samhällsutvecklings förslag bifallits. 

Beslutet skickas till 
Chef affärsdrivande verksamhet 
Miljöenheten 
Orust kommuns författningssamling 
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§ 58 KS/2022:1107 

Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Korskällan 
 

Kommunstyrelsens 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. 

Jäv 
Lars Larsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

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. 
 
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2023-01-31 § 10 att 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. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09 
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 
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Samrådsredogörelse daterad 2022-10-27 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings beslutsförslag. 

Beslutet skickas till 
Chef affärsdrivande verksamhet 
Miljöenheten 
Orust kommuns författningssamling 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  13 

 

Kommunstyrelsen 2023-02-22 

 

 

 

 

§ 59 KS/2022:1889 

Revidering av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten, Kungsviken 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

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. 

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2023-01-31 § 11 att 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 
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Kommunstyrelsen 2023-02-22 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-07 

Karta, revidering av verksamhetsområde VA, Kungsviken, 2023-01-16 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) yrkar bifall till utskottets för samhällsutvecklings beslutsförslag. 

Beslutet skickas till 
Affärsdrivande verksamhet 
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§ 60 KS/2022:527 

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

Kommunstyrelsens beslut 
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. 
 
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2023-01-31 § 21 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Anta detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc, enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Veronica Almroth (L), Göran Karlsson (S) och Lars Larsson (C) yrkar bifall till utskottet för 
samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Planenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Byggenheten 

Miljöenheten 

Sökande  
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§ 61 KS/2021:729 

Godkännande av markanvisningsavtal, del av Huseby 1:102, 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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. 

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2023-01-31 § 22 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Godkänna markanvisningsavtalet till Husebybergens Egnahemsförening, ekonomisk förening. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
Kartbilaga daterad 2023-01-12 
Markanvisningsavtal daterad 2023-01-12 
Projektbeskrivning daterad 2021-06-15 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Daniel Peterson (C) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings beslutsförslag. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
Egnahemsfabriken 
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§ 62 KS/2022:595 

Godkännande av markanvisningsavtal för Lavön 2:90 
 

Kommunstyrelsens beslut 
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.  

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2023-01-31 § 23 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 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-20 

Markanvisningsavtal för Lavön 2:90 och del av Lavön 2:20, daterat 2023-01-19 

Översiktskarta 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M), Lars Larsson (C) och Veronica Almroth (L) yrkar bifall till utskottet för 

samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 

Plan  
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§ 63 KS/2023:97 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

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 2023-02-08 

Beslutet skickas till 
registrator@lakemedelsverket.se 

 
  

mailto:registrator@lakemedelsverket.se
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§ 64 KS/2023:60 

Samrådsyttrande avseende ny 40 kV ledning Museröd-Vräland 
 

Kommunstyrelsens 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 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-08 
Kartbilaga daterad 2023-02-08 
Samrådsunderlag daterat januari 2023 

Beslutet skickas till 
Miljöenheten 
Utvecklingsenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten 
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§ 65 KS/2023:88 

Antagande av pensionsriktlinjer för medarbetare och förtroendevalda i orust kommun. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
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. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-02-08 § 25 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
1. Anta Pensionsriktlinjer för medarbetare i Orust kommun 
2. Anta Pensionsriktlinjer för förtroendevalda i Orust kommun 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 
Pensionsriktlinje medarbetare 
Pensionsriktlinje förtroendevalda 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
Ekonomienheten 
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§ 66 KS/2023:170 

Val av representant till Vårdsamverkan Fyrbodal - Delregionalt politiskt samråd 
 

Kommunstyrelsens beslut 
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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-02-08 § 26 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Utse Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) till representant i delregionalt politiskt samråd i 

Vårdsamverkan Fyrbodal. 

Beslutet skickas till 
Vårdsamverkan Fyrbodal  
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§ 67 KS/2022:476 

Besvarande av motion om att utveckla gröna hamnar 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-02-08 § 27 föreslå kommunstyrelsen överlämna till 

kommunfullmäktige besluta att: 

Avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Rolf Sörvik (V) yrkar på att motionen ska bifallas. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt 

Rolf Sörviks (V) förslag, och ställer dessa mot varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Affärsdrivande verksamhet 
Utvecklingsenheten 
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§ 68 KS/2022:359 

Besvarande av motion om framtagande av solcellsparker i Orust kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-02-08 § 28 föreslå kommunstyrelsen överlämna till 

kommunfullmäktige besluta att: 

Med hänvisning till arbetet med översiktsplanen och pågående utredningar anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Larsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt 

Lars Larssons (C) förslag, och ställer dessa mot varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26 
Motion daterad 2022-02-20 
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Beslutet skickas till 
Utvecklingsenheten 
Sektor samhällsutveckling 
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§ 69 KS/2022:978 

Besvarande av motion om tillsättning av en eller flera näringslivsutvecklare 
 

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

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. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-02-08 § 29 föreslå kommunstyrelsen överlämna till 
kommunfullmäktige besluta att: 
Med hänvisning till antagen budget för 2023, anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Larsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt 

Lars Larssons (C) förslag, och ställer dessa mot varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsenheten 
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§ 70 KS/2023:21 

Inriktningsdokument Vårdsamverkan Fyrbodal 2023-2026 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
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  
 

Utskottet för omsorg beslutade 2023-02-07 § 8 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-06 

Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 
Sektor omsorg 
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§ 71 KS/2022:907 

Redovisning av statistikrapport ej verkställda beslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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. 

 

Utskottet för omsorg beslutade 2023-02-07 § 7 föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna 
statistikrapport kvartal 4 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

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 2023-01-27 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
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§ 72 KS/2022:232 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

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. 
 
Utskottet för lärande beslutade 2023-02-06 § 9 att: 

1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom. 
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§ 73 KS/2023:103 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

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. 
 
Utskottets för lärande beslutade 2023-02-06 § 10 att: 

1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom. 
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§ 74 KS/2022:1745, KS/2023:134 

Anmälan av inkomna skrivelser 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

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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§ 75 KS/2023:1 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 
Anmälda delegeringsbeslut: 

Delegeringsbeslut kommunstyrelsen 20230118 – 20230213 

Delegeringsbeslut skolskjuts 20230117 – 20230212 

Anställningar, HR, numrerade 6 - 72  
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§ 76 KS/2023:3 

Ordförandens information 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om bland annat: 

- Att kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 augusti ställs in. Detta på grund av att få ärenden 
brukar inkomma under sommaren. Eventuella inkomna ärenden tas istället med till 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti. 

- Invigning av utegym i Henån den 9 mars klockan 11:00. 
- Att kommunen kommer att flagga för Ukraina för att uppmärksamma årsdagen av Rysslands 

invadering, den 24 februari. Flaggningen sker utanför kommunhuset med start klockan 
08:00. 
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§ 77 KS/2023:66 

Utbildning i samband med ny mandatperiod - ekonomi 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef ger kommunstyrelsen information om det ekonomiska ansvar som kommunstyrelsen 

har enligt lagar och andra föreskrifter. En genomgång av Orust kommuns årshjul samt ekonomiska 

process presenterades också. 
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§ 78 KS/2023:66 

Utbildning i samband med ny mandatperiod - arbetsmiljö och personal 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
HR-chef ger information om det ansvar för arbetsmiljön som åligger kommunstyrelsen. En 

genomgång av lagar och andra föreskrifter presenteras, och en dialog om hur detta bäst sker i 

praktiken fördes. 
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