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Kommunstyrelsen 2022-11-30 

 

 

 

Plats och tid Årholmen, kommunhuset, 2022-11-30, klockan 08:15-11:45 

Beslutande Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
 Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 
 Alexander Hutter (S) 
 Ulla Buhr (S) 
 Anders Arnell (M) 
 Hilden Talje (M), tjänstgörande ersättare för Håkan Bengtsson (M) 
 Michael Relfsson (FO) 
 Veronica Almroth (L) 
 Lars Larsson (C) 
 Maria Sörqvist (C) 
 Martin Reteike (MP) 
 Ulf Sjölinder (KD), tjänstgörande ersättare för Rolf Sörvik (V) 
 Göran Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Martin Oscarsson (SD) 
 Eva Skoglund (S), tjänstgörande ersättare för Kaj Kvorning (Oberoende) 
 
Övriga deltagare Se sidan 3 

Utses att justera Lars Larsson (C), Catharina Bråkenhielm (S) 

Justeringens  
plats och tid Digital justering, onsdag 30 november klockan 18:00 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 240 - 272 
 Emelie Werling Söderroos 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Catharina Bråkenhielm (S) 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Lars Larsson (C) 
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   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-11-30 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande 2022-12-01 nedtagande   2022-12-23 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunhuset, Henån 

 

 

 

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

Ej tjänstgörande ersättare 
Kent Kihl (KD) 

Ulla Kedbäck (MP) 

Tjänstepersoner 
Ann-Britt Svedberg, tillförordnad kommundirektör 

Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 

Carina Johansson, sektorchef samhällsutveckling §§ 240 – 243, 260 – 261 

Katarina Levenby, sektorchef lärande §§ 240 – 241 

Lena Gardtman, sektorchef omsorg §§ 240 – 243 

Susanne Ekblad, ekonomichef §§ 241 – 245 

Linda Drottz, mark- och exploateringsingenjör § 260 

Elin Bergendahl, mark- och exploateringsingenjör § 261 

Rickard Karlsson, planchef § 261 
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§ 240 KS/2022:98 

Förvaltningens information 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorcheferna ger uppdaterad information från sina sektorer. 

Utvecklingschef tillika tillförordnad Kommundirektör ger information från sektor ledning och 

verksamhetsstöd om bland annat: 

- Medarbetarenkäten är nu ute. 

- Vi är på gång med att lansera den nya webbplatsen. 

- Arbete med att ta fram en ledarskapsplattform. 

 

Sektorchef för lärande informerar om bland annat: 

- Dom från Kammarrätten har kommit i ärende om lokalbidrag till Waldorfskolan. 

Kammarrätten fastställer Kommunstyrelsens beslut från den 14 december 2020 samt den 13 

december 2021. 

- Incident i närhet av skola. 

- Att man slår ihop barnomsorg från olika områden under julledigheten. 

 

Chef för sektor omsorg ger information om bland annat: 

- Att man arbetar med process för kompetensförsörjning. 

- Pågående arbete med uppstart av Mini-Maria i Fyrbodal. 

 

Sektorchef för samhällsutveckling informerar bland annat om: 

- Att bygglov vunnit laga kraft för Ellös avloppsreningsverk. 

- Planerad fokusvecka på bygglovsavdelningen i december. 

- Positiv feedback på juldekorationer i våra tätorter. 
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§ 241 KS/2022:1604 

Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget för 2023 för kommunstyrelsens sektorer 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna uppdragsdokument 2022-2024 och detaljbudget 2022 för sektor omsorg. 
2. Godkänna uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor lärande. 
3. Godkänna tillkommande kostnader för extra skolskjuts under första halvåret 2023 med 200 

000 kronor och tillskjuta motsvarande budget till sektor lärande år 2023 från potten 
ofördelad budget.  

4. Godkänna uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor 
samhällsutveckling.  

5. Godkänna uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för affärsdrivande 
verksamhet. 

6. Godkänna uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor ledning och 
verksamhetsstöd. 

7. Godkänna tillkommande kostnader för närbusstrafiken med 725 000 kronor och tillskjuta 
motsvarande budget till sektor ledning och verksamhetsstöd år 2023 från potten ofördelad 
budget. 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om ett 
uppdragsdokument med detaljbudget för kommande år senast i november. Kommunstyrelsen får 
som i egenskap av nämnd för sektorerna ledning och verksamhetsstöd, lärande, omsorg och 
samhällsutveckling ta ställning till respektive sektors uppdragsdokument med detaljbudget. I 
dokumentet anges bland annat hur sektorn och dess verksamheter ska arbeta för att nå 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras 
mellan sektorns verksamheter.  
 
Varje sektor har brutit ner fullmäktiges övergripande mål till en målbeskrivning för sektorn. Varje 
sektor har dessutom kompletterat mål 5 under målområde attraktiv arbetsgivare med indikatorer 
som mäter sektorns sjukfrånvaro och medarbetarundersökning. Dessutom riktas ett särskilt uppdrag 
till samtliga sektorer gällande barnkonventionen under mål 4 en social hållbar utveckling som 
kommunstyrelsen genom att godkänna uppdragsdokumenten beslutar om.  
 
Kalkyler som gjordes efter att skolskjutsupphandlingen var klar, visade att kostnadsminskningen 
skulle bli 7,8 miljoner kronor utifrån helårseffekt. Det är 11 bussar som upphandlades i vårt avtal 
med Connect Bus. De upphandlade bussarna visade sig inte vara tillräckliga, sektor lärande har 
därför behövt komplettera med en tolfte buss inför höstterminens start 2022 för att klara 
skolskjutsturerna från Lyrön till Ellös vid vissa dagar och tillfällen. Förhoppningen är att det ska gå 
att hitta en annan lösning inför läsåret 2023/2024, men vi behöver börja med linjedragningarna inför 
det läsåret innan vi kan säga om en annan lösning är möjlig eller inte. Sektorn föreslås få 
kompensation för den ökade kostnaden med 200 000 kronor för vårterminen 2023. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 om beställning av utökad närbusstrafik till en årlig kostnad 
på cirka 725 000 kronor. Kostnaderna beräknades på den tidigare statistiken som ingick i bilagan till 
det nya avtalet om skolskjuts- och närbusstrafik. I bilagan redovisades på årsbasis cirka 580 
närbussturer. 580 turer per år blir ett snitt på 48 turer per månad. För perioden juli-september har 
leverantören fakturerat ett snitt på 96 turer per månad. Efter ett par månader med den nya 
leverantören för trafiken är bedömningen att kostnaden är dubbelt så hög än vad vi tidigare trott. 
Troligen innehåller avtalet felaktig statistik eftersom antalet turer inte förändrats jämfört med 
tidigare. Men turerna kan också vara mer populära när servicebussen nu är avgiftsfri. Samtidigt kan 
även andra faktorer påverka resandet som exempelvis att Västtrafik dragit in viss kollektivtrafik och 
att skolbussarna inte längre är öppna för allmänheten. Sektorn föreslås få kompensation för den 
ökade kostnaden med ytterligare 725 000 kronor, vilket innebär en total kostnad på 1 450 000 
kronor per år för närbusstrafiken. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 
Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor omsorg daterad 2022-11-07 
Sammanträdesprotokoll utskottet för omsorg 2022-11-08 § 61 
Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor lärande daterad 2022-11-04 
Sammanträdesprotokoll utskottet för lärande 2022-11-14 
Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor samhällsutveckling daterad 
2022-11-01 
Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023 för affärsdrivande verksamhet daterad 
2022-11-01 
Sammanträdesprotokoll utskottet för samhällsutveckling 2022-11-15 
Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd 
daterad 2022-10-31 
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 242 KS/2022:1604 

Detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljbudget för politisk verksamhet, revision 
och överförmyndarnämnden år 2023. I benämningen politisk verksamhet ingår fullmäktige, 
kommunstyrelsen med utskott, social myndighetsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd, 
överförmyndarnämnd, valnämnd och revisorer.  
 
Den totala budgetramen för 2023 uppgår till 14,1 mnkr. Det är 0,8 mnkr mer än budget 2022. 
Budgetramen har både ökat och minskat på grund av olika beslut. Beslut om förändrade ersättningar 
till kommunalt förtroendevalda träder i kraft i samband med den nya mandatperiodens start, 
kostnaderna beräknas öka med 1,2 mnkr per år, vilket också budgetramen utökats med till 2023. 
Budgetramen har också utökats med knappt 0,2 mnkr till förstärkning inom 
överförmyndarhandläggningen samt 0,2 mnkr för indexhöjningar. Till 2023 har budgetramen 
minskat med 0,3 mnkr som avsåg budget för att genomföra det allmänna valet och knappt 0,1 mnkr 
som avser lägre medfinansering av Leader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-06 
Detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd daterad 2022-11-03 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef 
Ekonomienheten 
Förtroendevalda revisorer 
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§ 243 KS/2022:1605 

Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för kommunstyrelsens sektorer 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor omsorg. 
2. Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor lärande. 
3. Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor 

samhällsutveckling. 
4. Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor ledning och 

verksamhetsstöd. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler. För att få en bild över 
kommunens lokalförsörjningsutveckling, både på kort och lång sikt, ska det finnas en 
kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan. Planen syftar till att säkerställa att framtida 
investeringsbehov och lokalkostnader kan ske med framförhållning och kostnadseffektivitet. Den 
kommunövergripande lokalförsörjningsplanen beslutas årligen av fullmäktige i samband med budget 
och flerårsplan.  
 
Underlaget till den övergripande lokalförsörjningsplanen kommer från respektive sektors årliga 
lokalförsörjningsplan som beslutas av kommunstyrelsen i egenskap av nämnd under hösten i 
samband med uppdragsdokument och detaljbudget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-18 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor omsorg daterad 2022-11-07. 
Sammanträdesprotokoll utskottet för omsorg 2022-11-08 § 62 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor lärande daterad 2022-11-04. 
Sammanträdesprotokoll utskottet för lärande 2022-11-14 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor samhällsutveckling daterad 2022-
11-01. 
Sammanträdesprotokoll utskottet för samhällsutveckling 2022-11-15 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor ledning och verksamhetsstöd 
daterad 2022-10-28. 
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 244 KS/2022:85 

Prognosrapport oktober 2022 för Orust kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna prognosrapport oktober 2022 för Orust kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en prognosrapport efter sista oktober för 
kommunen. 
 
Helårsprognosen för kommunen beräknas till ett överskott på 49,2 miljoner kronor vid årets slut. 
Det ska jämföras med det budgeterade resultatet på 28,6 miljoner kronor. I prognosen ingår en 
delvis inlösen av pensionsskulden med 40 miljoner kronor efter beslut i fullmäktige i november. 
Sedan helårsprognosen i augusti har prognosen förbättrats med 10,7 miljoner kronor exklusive 
pensionsinlösen. Det som förbättrats sedan augusti är sektorernas prognoser med 4 miljoner kronor, 
skatteintäkterna med 2 miljoner kronor och den centrala posten ofördelad budget med 3 miljoner 
kronor.  
 
De flesta sektorer redovisar förbättrade prognoser. Sektor omsorg redovisar en positiv 
budgetavvikelse vid årets slut på 5,5 miljoner kronor. Sektor lärande redovisar en negativ 
budgetavvikelse på 0,7 miljoner kronor. Övriga sektorer en positiv budgetavvikelse från 0 upp till 1 
miljon kronor. 
 
Investeringsprognosen uppgår till 104 miljoner kronor och det är 67 miljoner kronor lägre än budget 
och 15 miljoner kronor lägre än den senaste prognosen i augusti. Avvikelsen beror på att flera större 
investeringar flyttas fram av olika anledningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 
Prognosrapport oktober 2022 för Orust kommun daterad 2022-11-15 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 245 KS/2022:1777 

Beslut om att godkänna och anta anbud avseende försäkringar från 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta anbud och teckna försäkringar för 2023 i enlighet med rekommendation i 

tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 

2. Delegera beslutet att anta anbud för kommun- och olycksfallsförsäkring till ekonomichefen 
under 2022 eller 2023. 

3. Ge delegation till ekonomichef att beställa och teckna nödvändiga försäkringsavtal enligt 
beslutet. 

4. Finansiering av den nya försäkringslösningen VA-försäkring finansieras av taxekollektivet för 

vatten och avlopp.  

5. Försäkringslösningarna miljö, LOU, tjänsteresa, rättsskydd samt delar av 

kommunförsäkringen finansieras centralt av skattekollektivet och resterande 

försäkringslösningar finansieras av respektive verksamhet.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt försäkringspolicyn besluta om vilket försäkringsskydd kommunen ska 
ha. Kommunstyrelsen ska också enligt policyn besluta om att anta upphandlingsanbud.  
 
Kommunens försäkringsförmedlare Söderberg och Partners har genomfört portföljupphandlingar 
och samordnade försäkringsupphandlingar för sina kunder inom en rad olika försäkringsområden. 
Den stora volymen har inneburit mycket fördelaktiga premier och villkor, där flera av våra premier 
till och med sjunker till kommande avtalsperiod.  
 
Efter avslutad anbudutvärdering och intern riskanalys har kommunförvaltningen kommit fram till 
att kommunen bör teckna två helt nya försäkringslösningar, ansvarsförsäkring mot diskriminering 
och VA-försäkring. Risken för ersättningskrav inom dessa områden har ökat. Två 
försäkringslösningar som idag finns inom kommunförsäkringen är rättsskyddsförsäkring och 
ansvarsförsäkring LOU, det vill säga försäkring mot skadeståndskrav som riktas mot kommunen vid 
felaktiga upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling. Söderberg och Partner 
rekommenderar kommunen att lyfta ur dessa ur kommunförsäkringen och istället teckna separata 
försäkringar. Syftet är en lägre premie på grund av ökad konkurrens samt i regel ett mer omfattande 
och bättre försäkringsskydd. Övriga försäkringslösningar som framgår av tabellen nedan har 
kommunen idag genom tidigare fattade beslut i kommunstyrelsen. Dessa har upphandlats separat 
eller som samordnade. Rekommendationen är att anta dessa anbud. Utvärderingsunderlag finns och 
lämnas ut vid begäran på grund av upphandlingssekretess. 
Kommunförvaltningens ekonomienhet hanterar kommunens försäkringsskydd och rekommenderar 

kommunstyrelsen att besluta i enlighet med Söderberg och Partners rekommendation och 

utvärdering enligt nedanstående tabeller.  
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Nya försäkrings-
lösningar 

Nya försäkrings-
givare 

Premie 2022 Premie 2023 SEK 

VA Protector - 172 735 

Ansvarsförsäkring 
vid diskriminering 

IF - 17 967 

Rättsskydd Legal Insurance Ingår idag i 
kommunförsäkringen 

med ca 87 000 kr  

12 365 

Ansvarsförsäkring 
vid LOU 

Protector Ingår idag i 
kommunförsäkringen 

prisuppgift saknas. 

56 247 

 

Befintliga 
försäkrings-
lösningar 

Nya försäkrings-
givare 

Premie 2022 Premie 2023 SEK 

Byggsäkerhet RSG 0,35 % på redovisad 
investeringsvolym 

0,6 % på redovisad 
investeringsvolym 

Tjänsteresa IF 8 684 9 293 

Utställning/konst Brookfield 7 439 7 481 

Projekt Trygg-Hansa 34 680 29 175 

Miljö Chubb 95 000 71 059 

Fordon Protector 592 000 445 502 

 
Söderberg och Partner rekommenderar kommunen att förlänga olycksfalls- och 

kommunförsäkringen med befintlig försäkringsgivare under 2023. Om inte villkoren är acceptabla 

behöver en ny upphandling ske redan före årsskiftet. I annat fall kommer Söderberg och Partner att 

upphandla dessa försäkringslösningar i början av 2023 inför ny avtalsperiod från och med 2024. För 

att korta beslutsprocessen föreslås att ekonomichef får delegation att besluta om anta anbud vid ny 

upphandling. Inga stora förändringar planeras avseende försäkringsbelopp, omfattning eller 

självrisknivåer jämfört med dagens försäkringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 
Produktblad för ansvarsförsäkring vid diskriminering 
Produktblad VA-försäkring 
Produktblad ansvarsförsäkring vid LOU 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 246 KS/2022:444 

Ändring av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Att godkänna ändrad dagordning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärende nummer 7, Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp och riktlinjer för STO-

kommunerna, behandlas inte på dagens sammanträde. 
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§ 247 KS/2022:1709 

Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta förslag till Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling 
2. Upphäva tidigare beslut om taxa (§105) fattat av KF 2016-10-13 

Sammanfattning av ärendet 
Tryckfrihetsförordningen styr allmänhetens möjlighet att ta del av kommunens allmänna handlingar. 
Vill man ta del av en allmän handling i form av papperskopior eller digitala kopior kan kommunen 
har rätt att ta ut en avgift. Denna taxa är beskriven i bifogat dokument. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-11-16 § 157 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
till kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta förslag till Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling 
2. Upphäva tidigare beslut om taxa (§105) fattat av KF 2016-10-13 

Beslutsunderlag 
Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07 

Beslutet skickas till 
Kontaktcenter 
Ekonomienheten 
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§ 248 KS/2022:628 

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna revidering av delegeringsordningen enligt förslag daterat 2022-11-07. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med Kommunallagen (2017:725) 6 kap 37 – 41 §§ samt 7 kap 5-8 §§ kan kommunstyrelsen 

ge förtroendevalda och tjänstemän beslutanderätt i vissa bestämda typer av ärenden som regleras 

genom delegeringsordningen. 

Kommunstyrelsens delegeringsordning måste ibland uppdateras med anledning av t ex 

organisationsförändringar, hänvisningar till nya lagar eller förändrad titulatur på befattningar i 

organisationen. 

Den föreslagna revideringen innebär tillägg och ändring av befattningar i LoV9, LoV11 samt 

LoV132 och en korrigering av hänvisning i SU112. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-11-16 § 158 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Godkänna revidering av delegeringsordningen enligt förslag daterat 2021-11-07. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07 
Kommunsytrelsens delegeringsordning – förslag till revidering 2022-11-07 

Beslutet skickas till 
OKFS 
Administrativa enheten 
Ekonomienheten 
Mark- och exploateringsenheten 
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§ 249 KS/2022:685 

Godkännande av Tolkförmedlingen Västs delårsrapport 2022-08-31 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna Tolkförmedling Västs delårsrapport per 2022-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Tolkförmedling Västs förbundsordning § 19 ska minst en delårsrapport delges samt 

behandlas av fullmäktige i förbundets medlemskommuner. Med anledning av detta har 

Tolkförmedling Väst upprättat och översänt ett delårsbokslut per den 2022-08-31. 

Det ekonomiska utfallet för delåret är ca 4,4 miljoner kronor och prognosen för helåret är ca 2,1 

miljoner kronor. 

Av de 9 indikatorerna som mäter verksamhetsmålen beräknas 8 indikatorer helt uppfyllas, och en 

indikator bedöms som ”utfall svårbedömt”. 

Revisorerna i Tolkförmedling Väst har granskat delårsbokslutet och bedömer att direktionen har 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.  

Förvaltningen bedömer att Orust kommun bör göra samma bedömning och därmed godkänna 

delårsbokslutet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-11-16 § 159 föreslå kommunstyrelsen överlämna 

till kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna Tolkförmedling Västs delårsrapport per 2022-08-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-04 
Delårsrapport 2022, Tolkförmedling Väst 
Tjänsteutlåtande, Delårsrapport 2022, Tolkförmedling Väst 
Revisorernas bedömning av delårsrapport, Tolkförmedling Väst 
Förbundsordning 2021-01-01, Tolkförmedling Väst 

Beslutet skickas till 
Tolkförmedling Väst 
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§ 250 KS/2022:199 

Antagande av handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar från och med 2023-01-01 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar 
2. Handlingsplanen gäller från och med 2023-01-01 

 
Sammanfattning av ärendet 
I Skollagen beskrivs kommunens skyldighet kring uppdraget med det kommunala aktivitetsansvaret 
för ungdomar mellan 16 och 20 år. Kommunen ska bland annat löpande hålla sig uppdaterad om 
hur de berörda ungdomarna är sysselsatta, erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella insatser 
som i första hand ska stimulera dem att påbörja eller återuppta en utbildning samt att dokumentera 
de insatser kommunen vidtar. 
 
Syftet med det kommunala aktivitetsansvaret är att minska riskerna för att ungdomar hamnar i ett 
långvarigt utanförskap. Ungdomar som aldrig påbörjat, som har avbrutit eller inte har fullföljt sin 
gymnasieutbildning kan få svårigheter att komma vidare i utbildning, och i förlängningen hamna i 
utanförskap.  
 
Den kommunala aktivitetsplanen syftar till att skapa tydliga rutiner för hur arbetet med det 
kommunala aktivitetsansvaret ska genomföras för att en ungdom så snabbt som möjligt ska få det 
stöd som behövs för att kunna komma vidare i livet. 
 
Målet för Orust kommun är bland annat att: 

 Kartlägga och registrera samtliga ungdomar som befinner sig i målgruppen inom det 
kommunala aktivitetsansvaret. 

 Komma i kontakt med ungdomarna i målgruppen och erbjuda dem sysselsättning, insatser 
med syfte att återgå till, eller närma sig, studier alternativt arbetsmarknad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Veronica Almroth (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21 
Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret daterad 2022-11-21 

Beslutet skickas till 
Sektor Lärande (vuxenutbildningen) 
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§ 251 KS/2022:1575 

Faställande av sammanträdesplan 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt utskotten enligt förslag daterat 2022-11-

21. 
2. Överlämna sammanträdesplanen till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022. 

Sammanträdesplanen utgår till stor del från hur kommunfullmäktiges sammanträden är förlagda 

samt kommunens ekonomiska årshjul.  

Tidpunkt för kommunfullmäktiges sammanträden regleras av kommunfullmäktiges arbetsordning 

och ska förläggas till den andra torsdagen i månaden. Kommunstyrelsens sammanträden förläggs till 

den sista onsdagen i månaden. 

Fullmäktiges sammanträden redovisas i förslaget för åskådlighetens skull, kommunstyrelsen har inte 

befogenhet att ändra upplägget för kommunfullmäktiges sammanträden. Detsamma gäller för miljö- 

och byggnadsnämnden samt sociala myndighetsnämnden.  

Även revisionens, folkhälsorådets samt kommunens pensionär- och handikappråds möten finns med 

i planen för att bidra till åskådlighet. Med hänsyn till lokalfrågan samt både förtroendevaldas och 

tjänstepersoners närvaro är det positivt om så få sammanträden som möjligt krockar med varandra. 

 

Kommunstyrelsen återremitterade 2022-10-26 § 212 sammanträdesplanen för omarbetning, så att 

utskottet för omsorg inte skulle ha avvikande sammanträdesvecka gentemot de övriga utskotten. 

Förvaltningen har nu arbetat fram ett nytt förslag, där utskottet för samhällsutveckling istället 

kommer att förläggas till avvikande vecka gentemot de övriga utskotten. Utskottet för 

samhällsutveckling har blivit utvalt efter en turordning, där utskotten årligen turas om att ligga på 

avvikande vecka för att sammanträdena inte ska krocka med varandra.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 
Förslag till sammanträdesplan 2023 daterad 2022-11-21 
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Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Sociala myndighetsnämnden 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Sektor Samhällsutveckling 
Sektor Lärande 
Sektor Omsorg 
Sektor Ledning- och verksamhetsstöd 
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§ 252 KS/2022:1635 

Revidering av handläggning ekonomiskt bistånd resor 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna revidering av handboken för ekonomiskt bistånd avseende resor. 

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa att klienter som uppbär ekonomiskt bistånd i kommunen har utrymme och 

möjlighet att vara delaktiga i samhället utifrån olika insatser önskar vi att periodkort i zon C ska 

beviljas till samtliga klienter. Målet med detta är att personer ska uppleva ett mindre utanförskap, 

bryta social isolering samt att personerna ska komma närmare arbetsmarknaden och skapa en 

möjlighet att vara inkluderade i samhällslivet. 

Utskottet för omsorg beslutade 2022-11-08 § 64 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Godkänna revidering av handboken för ekonomiskt bistånd avseende resor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
Bilaga 1 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
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§ 253 KS/2022:1678 

Reviderade riktlinjer biståndshandläggning SoL. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Anta reviderade riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL, med ett tillägg i texten på sidan 9. 
Tillagd text är följande: 
Biståndsbedömt trygghetsboende är en insats som jämställs med hemtjänst och är inte ett särskilt 

boende beslut. Det biståndsbedömda trygghetsboende är för personer som har behov att bryta 

isolering och ensamhet trots hemtjänstinsatser.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 176 att pensionärslägenheter på Strandvägen 4 i Ellös 
omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende från och med 2023-01-01. För att handläggarna ska 
kunna utreda de sökandes behov av denna boendeform, har ett tillägg gjorts i riktlinjer samt 
handbok.  
 
Tillägg är gjort i röd text för att särskilja vad som är nytt i dokumenten.  
 
Utskottet för omsorg beslutade 2022-11-08 § 66 föreslå kommunstyrelsen besluta att:  
Anta reviderade riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar på ett tilläggsförslag, som innebär ett tillägg i texten i 

dokument Biståndsbedömning SoL – riktlinjer på sida 9, under rubrik Biståndsbedömt trygghetsboende. 

Tillägget består i följande text:  

Biståndsbedömt trygghetsboende är en insats som jämställs med hemtjänst och är inte ett särskilt 

boende beslut. Det biståndsbedömda trygghetsboende är för personer som har behov att bryta 

isolering och ensamhet trots hemtjänstinsatser.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen kan bifalla utskottet för omsorgs förslag till beslut 

och finner att så sker. 

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen kan bifalla Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) 

tilläggsförslag, och finner att detta bifalls. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
Biståndsbedömning SoL – riktlinjer 
Handbok och vägledning för biståndshandläggning 2022 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
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§ 254 KS/2022:266 

Prövning av begäran om planbesked för Huseby 1:50, i anslutning till Glimsås 1:268 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Avslå ansökan om planbesked eftersom det är en olämplig verksamhet att ha i ett bostadsområde. 

Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Strömholmens Maskiner AB bedriver verksamhet för uthyrning av bussar, lastbilar och 
entreprenadmaskiner på fastigheten Glimsås 1:268. 1984 beviljades bygglov för byggnad och 
verksamhet i strid med gällande byggnadsplan och man fick dispens från planbestämmelser avseende 
användning, höjd, placering och fastighetsbildning. Även ett markupplåtelseavtal har tecknats i strid 
mot gällande detaljplan där verksamhetsutövaren fått tillstånd att använda den kommunala 
fastigheten Huseby 1:50. När detta uppdagades under 2021 avslutades arrendet vilket är bakgrunden 
till att sökande ansökt om planbesked för att ändra användningen från allmän plats till kvartersmark. 
 
Förvaltningen bedömer att tidigare kommunala planstridiga beslut möjliggjort att verksamheten har 
etablerat sig på platsen och att verksamheten bör ges förutsättningar att fortsätta bedriva sin 
verksamhet på platsen vilket bör prövas i en ny detaljplan. I en planprocess är det dock viktigt att 
avstånd och omgivningspåverkan utredas vidare. 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-09-13 § 157 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Glimsås 1:268 och del av Huseby 
1:50  i Orust kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Glimsås 1:268 och del av Huseby 1:50. 
3. Förvaltningen skall teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet påbörjas. 

En prövning av förutsättningarna för Glimsås 1:268 m.fl. i detaljplan innebär inte en garanti att 
detaljplanen vinner laga kraft. 
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 196 att återremittera ärendet till utskottet för 
samhällsutveckling för att förtydliga för den sökande att kommunen inte är positiva till att inom 
detaljplanen tillåta industriverksamhet på platsen. 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-11-15 § 215 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Avslå ansökan om planbesked eftersom det är en olämplig verksamhet att ha i ett bostadsområde. 
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Michael Relfsson (FO) yrkar bifall till planbeskedet. 

Veronica Almroth (L), Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) samt Ulla Buhr (S) yrkar bifall till utskottet 

för samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-25 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Mark och exploatering 
Bygg och miljö 
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§ 255 KS/2021:1008 

Beslut om tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Huseby 1:96 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna tilläggsavtal daterat 2022-10-11 till genomförandeavtal daterat 2022-04-04. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 att tilldela exploatören markanvisningen för Huseby 1:96 
enligt inlämnat anbud med ett markpris på 12 000 000 kronor samt att godkänna genomförandeavtal 
daterat 2022-04-04.   

Exploatören har sedan inkommit med en skrivelse till Orust kommun daterad 2022-09-08 där 
exploatören ansöker om förlängning av tidplanen med 12 månader i genomförandeavtalet.  

Förfrågan bedöms som rimlig och ett tilläggsavtal är framtaget till nuvarande genomförandeavtal 
avseende Huseby 1:96 som innebär att innehållet i punkt 7 under rubriken Tidplan ersätts med en ny 
skrivelse i enlighet med exploatörens ansökan om förlängning.   

 

Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-11-15 § 221 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Godkänna tilläggsavtal daterat 2022-10-11 till genomförandeavtal daterat 2022-04-04. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-26 
Genomförandeavtal, daterat 2022-04-04 
Skrivelse från exploatören, daterad 2022-09-08 
Tilläggsavtal till genomförandeavtal, daterat 2022-10-11 
Översiktskarta  

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten  
Planenheten 
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§ 256 KS/2020:1538 

Beslut om förlängning av markanvisning Åvägen, Henån 1:306 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna tilläggsavtal till markanvisning för del av Henån 1:306, daterat 2022-09-20. 

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun har sedan 2021 ett markanvisningsavtal med Stiftelsen Orustbostäder för 
uppförande av ett flerbostadshus med hyresrätter vid Åvägen i centrala Henån. Markanvisningens 
giltighet är villkorad med att detaljplan för markanvisningsområdet ska ha vunnit laga kraft senast 
2023-01-01. Detaljplanen kommer inte att vinna laga kraft till dess på grund av att det har funnits 
frågor kopplande till skredsäkringen av ån Henån som har behövt lösas innan detaljplanens 
antagande. Därför föreslås markanvisningsavtalet förlängas att gälla under förutsättning att detaljplan 
vinner laga kraft senast 2024-01-01.  
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-11-15 § 222 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Godkänna tilläggsavtal till markanvisning för del av Henån 1:306, daterat 2022-09-20 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
Markanvisning för del av Henån 1:306, daterad 2021-03-19 
Tilläggsavtal till markanvisning för del av Henån 1:306, daterat 2022-09-20 
Översiktskarta 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
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§ 257 KS/2022:1407 

Beslut om planbesked för Mollösund 5:324 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Mollösund 5:324 i Orust 

kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen. 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Mollösund 5:324. 
3. Förvaltningen ska teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet påbörjas. 

 
En prövning av förutsättningarna för Mollösund 5:324 i detaljplan innebär inte en garanti att 
detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan inkom 2022-08-31 och syftar till att genom en planändring göra befintligt bostadshus 
planenligt. På den aktuella fastigheten finns en äldre byggnad och ett bostadshus byggt 2004-2006. 
 
Gällande plan antogs 2002-06-27 men överklagades och vann laga kraft först 
2004-06-23. Bygglovet för bostadshuset på den aktuella fastigheten beviljades 2003 med stöd i den 
tidigare stadsplanen där byggrätten var större. När planen vann laga kraft blev bostadshuset 
planstridigt trots beviljat bygglov. Att pröva frågan om att ge planstöd för bostadshuset byggt enligt 
tidigare stadsplan bedöms mot ovanstående bakgrund rimligt. Ansökan bedöms inte strida mot 
kommunens översiktsplan. Ansökan ryms inom syftet med gällande detaljplan och bedöms därmed 
kunna prövas i en ändringsplan. 
 
Fram till fastigheten har cirka 35 meter väg byggt på kommunal mark utan marklov och 
markupplåtelse. För fastigheten finns två pågående tillsynsärenden gällande olovligt uppsatta 
solpaneler och en olovligt utbyggd frontespis. Sökanden har också en altan där en liten del sträcker 
sig utanför fastighetsgränsen. Inom ramen för ett detaljplanearbete behöver dessa frågor utredas 
vidare för att finna en lämplig hantering/lösning. 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-11-15 § 223 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Mollösund 5:324 i Orust 

kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Mollösund 5:324. 

3. Förvaltningen ska teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet påbörjas. 

 
En prövning av förutsättningarna för Mollösund 5:324 i detaljplan innebär inte en garanti att 
detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 
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Utskottets för samhällsutveckling beslutade samtidigt att: 
För egen del att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma, till utskottet för samhällsutveckling, med 
rapport om vad som händer med planstridiga byggnationer som gjorts på och omkring fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
Ansökan om planbesked daterad 2022-06-03 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Mark- och exploateringsenheten 
Byggenheten 
Miljöenheten 
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§ 258 KS/2021:448 

Omförhandling av lägenhetsarrende för ställplats på Röra-Äng 2:2 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna förslag till lägenhetsarrende, daterat 2022-10-24. 

Sammanfattning av ärendet 
Befintligt arrendeavtal avseende ställplats för husbilar på kommunens fastighet Röra-Äng 2:2 i 
Henån har sagts upp för omförhandling. Den nya arrendeavgiften bör baseras på det aktuella 
markvärdet, vilket har bedömts utgöra 600 kronor per kvadratmeter. En skälig årlig arrendeavgift 
bedöms vara 4 % av markvärdet vilket ger en arrendeavgift på 98 400 kronor per år. 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-11-15 § 224 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna förslag till lägenhetsarrende, daterat 2022-10-24. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
Lägenhetsarrende, daterat 2022-10-24 

Beslutet skickas till 
Mark och exploateringsenheten 
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§ 259 KS/2022:1665 

Indexuppräkning av bygglovtaxa 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Indexuppräkna timavgiften för att kompensera ökade kostnader samt en indexuppräkning med PKV 
(prisindex för kommunal verksamhet) till 1 127 kronor.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Michael Relfsson (FO) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-10 § 122 att med stöd av 12 kap. 10 § Plan- och bygglagen 

(PBL) anta ny bygglovstaxa och ersätta ”Taxa enligt plan- och bygglagen” i de delar som rör miljö- 

och byggnadsnämndens verksamhet, och att timavgiften fastställs till 1 062 kronor för 2021, samt att 

miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 

avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på 

SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  

Timtaxan för 2023 justeras från 1087 kronor till 1 127 kronor utifrån prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV). 

Då kommunfullmäktige beslutade 2022-02-10 § 4 bland annat att anta förslag till ändringar av miljö- 

och byggnadsnämndens reglemente. 

Ändringen innebär bland annat att miljö- och byggnadsnämnden blir än mer renodlade 

myndighetsnämnder och frågor som inte handlar om myndighetsutövning mot enskild eller mot 

kommunens egna verksamheter, hänvisas till kommunstyrelsen. Därav hanteras taxan av 

kommunstyrelsen numera. Miljö och byggnadsnämnden kan därför inte besluta om att justera 

avgiftsbeloppen enligt PKV. Det blir därför kommunstyrelsen.  

 

Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-11-15 § 225 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Indexuppräkna timavgiften för att kompensera ökade kostnader samt en indexuppräkning med PKV 

(prisindex för kommunal verksamhet) till 1 127 kronor. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Michael Relfsson (FO) yrkar på att kommunstyrelsen inte ska indexuppräkna bygglovtaxan för 2023. 
 
Veronica Almroth (L) föreslår kommunstyrelsen bifalla utskottet för samhällsutvecklings förslag till 
beslut. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
utskottet för samhällsutveckling förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-30 
Bygglov – taxa 2023  

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Enhetschef byggenheten 
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§ 260 KS/2007:1022 

Beslut om försäljning av kommunal mark, Nösund 1:190 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ge förvaltningen i uppdrag att fullfölja försäljning av Nösund 1:190 enligt köpekontrakt upprättat 
2012. 

Sammanfattning av ärendet 
2012 upprättades ett köpeavtal för fastigheten Nösund 1:190 som angav att VA ingick i köpet. 

Köparna har ansökt om att fullgöra köpet då köpet ännu inte har fullbordats.  

Kommunen har erbjudit köparna att genomföra köpet genom att upprätta ett nytt köpekontrakt där 

VA inte ska ingå på grund av den prisökning som skett i VA-anslutningsavgift sedan 2012. 

Efter att nytt köpekontrakt utan VA erbjudits har ny information framkommit angående VA som 

gör att köpet bör fullföljas enligt köpeavtal upprättat 2012. 

 

Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 192 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att teckna nytt köpekontrakt. 

2. Sälja Nösund 1:190 för 550 000 kr exklusive VA-anslutningsavgift. 

På grund av därefter tillkommen information föreslår förvaltningen i ny tjänsteskrivelse 

kommunstyrelsen besluta att: 

Ge förvaltningen i uppdrag att fullfölja försäljning av Nösund 1:190 enligt köpekontrakt upprättat 

2012. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-03 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Köpekontrakt daterat 2009-12-15 
Köpekontrakt daterat 2011-01-05 
Översiktskarta  

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
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§ 261 KS/2022:595 

Beslut om tilldelning av markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Inte tilldela markanvisningen för Lavön 2:90 till något av anbuden.  
2. Ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med direktanvisning för Lavön 2:90. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har bjudit in till markanvisning för hotellverksamhet på fastigheten Lavön 2:90 i 
Tuvesvik. Inget av de inkomna anbuden bedöms uppfylla nödvändiga kriterier för att kunna tilldelas 
markanvisningen. Förvaltningen föreslår därför att inget av de befintliga anbuden ska tilldelas 
markanvisningen. En av anbudslämnarna bedöms dock ha ett bra koncept som skulle kunna 
utvecklas om förslaget omarbetas så att det arkitektoniskt passar bättre in på platsen. För att 
möjliggöra att det anbudet revideras baserat på kommunens synpunkter föreslår förvaltningen att 
anbudsgivaren ska erbjudas direktanvisning.  
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-11-15 § 216 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Inte tilldela markanvisningen för Lavön 2:90 till något av anbuden.  
2. Ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med direktanvisning för Lavön 2:90. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Martin Reteike (MP) föreslår kommunstyrelsen besluta att inte tilldela markanvisningen för Lavön 
2:90 till något av anbuden.  

Lars Larsson (C), Veronica Almroth (L) samt Maria Sörqvist (C) föreslår kommunstyrelsen bifalla 

utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit utskottet för 

samhällsutvecklings förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
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§ 262 KS/2022:1675 

Antagande av taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen (2018:396) 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta taxa för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen (2018:396) 2023 med en 
timkostnad på 1 142 kronor/timma, med utgångspunkt från kommunalt 
konsumentprisindex, PKV, och oktober 2022 som basmånad, daterad  
2022-10-28. 

2. Taxan ska gälla från och med 2023-01-01. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Michael Relfsson (FO) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap 5 och 6 § kommunal-lagen 
(2017:725). Miljöbalken i 27 kap 1 § första stycket innehåller särskilda föreskrifter om avgifter för 
kommunernas verksamhet. 
 
Av 10 kap 4 § strålskyddslagen (2018:396) framgår att regeringen eller den myndighet eller kommun 
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för en myndighet eller kommuns 
verksamhet enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelat i anslutning till lagen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bör utöver den andel som skall skattefinansieras sträva efter full 
kostnadsfinansiering av tillsynen. Som ett led i detta arbete sker en fortlöpande översyn av taxorna. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har sedan 2008 en taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (1998:220). 
Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag (2018:396) med förordning och nya föreskrifter i kraft. 
Den nya lagen, förordningen och föreskrifterna genomför tillsammans EU:s strålskyddsdirektiv 
(2013/59/Euratom). 
 
Sedan tidigare har miljö- och byggnadsnämnden tillsynsansvaret enligt den gamla strålskyddslagen 
för solarieverksamhet i kommunen. De största ändringarna i taxan är att kontrollköp på solarier 
tillkommer och även tillsyn av radon som tidigare ingick i miljöbalkslagstiftningen. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram ett prisindex för kommunal verksamhet, 
PKV. Prisindexet är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av 
kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. 
 
Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta 
avgifterna med procentsatsen för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal 
verksamhet, PKV.  
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Avgifterna för handläggningen baseras på timtaxan som multipliceras med den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet. 
Prisindex för kommunal verksamhet, PKV, oktober 2022 motsvarar en timkostnad på 1 142 kronor 
för 2023. 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-11-15 § 226 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande till kommunfullmäktige att besluta: 

1. Anta taxa för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen (2018:396) 2023 med en 
timkostnad på 1 142 kronor/timma, med utgångspunkt från kommunalt 
konsumentprisindex, PKV, och oktober 2022 som basmånad, daterad 2022-10-28. 

2. Taxan ska gälla från och med 2023-01-01. 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Michael Relfsson (FO) föreslår kommunstyrelsen att bibehålla nuvarande taxa. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och taxa enligt strålskyddslagen (2018:396) 2023 
daterad 2022-10-28 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Administrativa enheten 
Sektorchef 
Miljöchef 
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§ 263 KS/2022:1674 

Indexuppräkning av taxa för tillsyn av receptfria läkemedel 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Indexuppräkna timtaxan 1 142 kronor/timma för tillsyn och prövning av receptfria 

läkemedel 2023 enligt prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som i oktober 2022 är 3,7 
%, daterad 2022-10-28. 

2. Taxan gäller från och med 2023-01-01. 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Michael Relfsson (FO) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år genomförs en översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan med syfte att hålla 
jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan för tillsyn och prövning av receptfria 
läkemedel baseras på en timtaxa som multipliceras med avgiftsunderlaget. 
 
Timtaxan för läkemedelstillsynen har inte indexreglerats sedan 2019. Det generella underlaget för 
timtaxan har reviderats och konstaterats ha en eftersläpning gällande lönekostnaderna. Den 
genomsnittliga lönekostnaden har ökat beräknat per genomsnittlig handläggare för 2022. Det 
motsvarar cirka 38 000 kronor/månad och PO-kostnader. Främst är det de gemensamma 
kostnaderna som har ökat mot tidigare beräkning genom en uppräkning av administrationskostnader 
inklusive kostnad för chef. 
 
Timkostnaden med det nya underlaget och en indexuppräkning blir 1 142 kronor/ 
timma för 2023. 
 
Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta 
avgifterna med den procentsatsen för innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal 
verksamhet, PKV. 
 
Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad från föregående år samt att taxan gäller 
från och med 1 januari 2023. 
 
Av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808), och av § kap 2 § förordning (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om 
avgift för myndighetens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter 
som meddelats med stöd av balken samt prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar 
inom miljöbalkens tillämpningsområden. 
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Kommunfullmäktige får också besluta att en taxa ska gälla omedelbart. Stöd för omedelbart 
ikraftträdande finns i 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808), 1 kap 2 § och 9 kap 5 § förordningen 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning eller tillsyn innebär det att den 
verksamheten behöver skattefinansieras. 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-11-15 § 227 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Indexuppräkna timtaxan 1 142 kronor/timma för tillsyn och prövning av receptfria 
läkemedel 2023 enligt prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som i oktober 2022 är 3,7 
%, daterad 2022-10-28. 

2. Taxan gäller från och med 2023-01-01. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Michael Relfsson (FO) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inte indexuppräkna taxan för tillsyn 
och prövning av receptfria läkemedel 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
Taxa för tillsyn och prövning av receptbelagda läkemedel 2023, daterad 2022-10-28 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Administrativa enheten 
Sektorchef 
Miljöchef 
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§ 264 KS/2022:1671 

Indexuppräkning av timtaxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Indexuppräkna den fasta timtaxan för offentlig kontroll till 1 340 kronor/timma och 1 070 

kronor/timma för registrering, uppföljande kontroll och annan verksamhet enligt prisindex 
för kommunal verksamhet, PKV, som i oktober 2022 är 3,7 %, daterad 2022-10-28. 

2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Michael Relfsson (FO) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antogs av kommunfullmäktige 
2011-11 § 129. 
 
Bland annat beslutades att timavgiften för offentlig kontroll ska vara 1 290 kronor/ 
timme och att timavgiften för uppföljande kontroll, klagomålskontroll och annan offentlig kontroll 
som hör samman med sådan kontroll ska vara 1 030 kronor/timma. 
 
Det beslutades även att timavgiften i taxan är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och 
prisindex för kommunal verksamhet, PKV, oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Miljö- 
och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med 
den procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges kommuner och regioners, SKR, webbplats 
för oktober månad året före avgiftsåret. 
 
De tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet, PKV, efter angiven 
basmånad oktober motsvarar + 3,7 %. Vid indexuppräkningen äger Miljö- och byggnadsnämnden 
rätt att avrunda avgiften till högre eller lägre närmast hela tiotal kronor. 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-11-15 § 228 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Indexuppräkna den fasta timtaxan för offentlig kontroll till 1 340 kronor/timma och 1 070 
kronor/timma för registrering, uppföljande kontroll och annan verksamhet enligt prisindex 
för kommunal verksamhet, PKV, som i oktober 2022 är 3,7 %, daterad 2022-10-28. 

2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Michael Relfsson (FO) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inte indexuppräkna den fasta timtaxan 
för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet för 2023. 



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  38 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-30 

 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
Taxa för prövning av offentlig kontroll inom livsmedelsområdet daterad 2022-10-28. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Administrativa enheten 
Sektorchef 
Miljöchef 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  39 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-30 

 

 

 

 

§ 265 KS/2022:1682 

Indexuppräkning av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och förordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Indexuppräkna timtaxan till 1 142 kronor/timma för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 

och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt prisindex för kommunal 
verksamhet, PKV, som i oktober 2022 är 3,7 %, daterad 2022-10-31. 

2. Taxan gäller från och med 2023-01-01. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Michael Relfsson (FO) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap 5 och 6 § kommunallagen 
(2017:725). Miljöbalken i 27 kap 1 § första stycket innehåller särskilda föreskrifter om kommunernas 
verksamhet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bör utöver den andel som skall skattefinansieras sträva efter full 
kostnadsfinansiering för tillsynen. Som ett led i detta arbete sker en fortlöpande översyn av taxorna. 
 
Miljöbalkstaxan är uppbyggd med en allmän textdel med bestämmelser avseende taxans tillämpning 
och taxebilaga 1 och 2. 
 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram ett prisindex för kommunal verksamhet, 
PVK. Prisindexet är avsett att användas av kommunerna som underlag vid utrökning av 
kostnadernas utveckling i fasta löner och priser, 
 
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna miljötaxa 
antagna fasta avgifterna med procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal 
verksamhet, PKV. Utgångspunkten för indexuppräkningen har varit oktober månad 
(kommunfullmäktiges beslutsår). 
 
Avgifterna för handläggningen baseras på timtaxan som multipliceras med avgiftsunderlag som 
anges i taxebilaga 1 och 2. Alternativt där det saknas avgiftsunderlag innebär det att den faktiska 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 
Nuvarande timtaxa för 2022 är 1 101 kronor/timma. Kommunalt kostnadsprisindex, PKV, oktober 
utgör 3,7 % och motsvarar då en timkostnad av 1 142 kronor/timma för 2023. 
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Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-11-15 § 229 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
1. Indexuppräkna timtaxan till 1 142 kronor/timma för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 

och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt prisindex för kommunal 
verksamhet, PKV, som i oktober 2022 är 3,7 %, daterad 2022-10-31. 

2. Taxan gäller från och med 2023-01-01. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Michael Relfsson (FO) yrkar på att kommunstyrelsen inte indexuppräknar timtaxan för tillsyn och 

prövning enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och förordning om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd daterad 2022-10-31 

Taxebilaga 1 och 2 daterad 2022-10-31 

Beslutet skickas till 
Administrativa enheten 

Sektorchef 

Miljöchef 

Ekonomienheten 
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§ 266 KS/2022:1792 

Beslut om borgerlig begravningsförrättare perioden 2023-2026 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Utse Anki Olofsson till borgerlig begravningsförrättare under perioden 2023-01-01 till 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Anki Olofsson har sedan 2011-01-01 varit borgerlig begravningsförrättare och har meddelat 
önskemål om att få sitt uppdrag förlängt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-18 

Beslutet skickas till 
Administrativa enheten 
Anki Olofsson 
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§ 267 KS/2022:1745 

Förslag till Länsstyrelsen om förordnande av begravningsombud 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå Lars-Åke Gustavsson till begravningsombud inom Orust Kommun för perioden 2023-01-01 
till 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 § begravningsförordningen (1990:1147), utse 

begravningsombud för en tid av fyra kalenderår. Länsstyrelsen har nu bett Orust kommun att föreslå 

en eller flera personer som anses vara lämpliga för uppdraget. 

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör 

Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en 

avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift) och begravningsombudet ska granska att de 

som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. 

Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen 

ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika 

religioner livsåskådningar och begravningsseder. 

Lars-Åke Gustavsson har innehaft uppdraget som begravningsombud sedan 2015 och har visat 

intresse av att fortsätta sitt uppdrag den kommande mandatperioden. 

Kommunen har via hemsidan sökt personer som är intresserade av uppdraget som 
begravningsombud. Ingen intresseanmälan har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-18 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Administrativa enheten 
Lars-Åke Gustavsson 
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§ 268 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. 
 
Sektor lärande ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar (2022) 
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 24 rapporter: 12 rapporter 
avser Henåns skola varav 1 avser avslutat ärende och 12 rapporter avser Ängås skola. 
 
Utskottets för lärande beslutade 2022-11-14 § 73 att: 
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom. 
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§ 269 KS/2022:1697 

Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sektor lärande överlämnar information om inkomna beslut från Skolinspektionen. 

 
1. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-10-05 i ärende om överklagat skolskjutsärende. Dnr 

KS/2022:1298. 
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den 
kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har 
överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

2. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-10-05 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
Dnr KS/2022:1299. 
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än 
denkommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har 
överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

3. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-10-27 i ärende om överklagat skolskjutsärende. Dnr 
KS/2022:1302. 
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den 

kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har 

överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

4. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-10-28 i ärende om överklagat skolskjutsärende. Dnr 
KS/2022:1432. 
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den 
kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har 
överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

5. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-10-28 i ärende om överklagat skolskjutsärende. Dnr 
KS/2022:1459.  
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den 
kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har 
överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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6. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-10-28 i ärende om överklagat skolskjutsärende. Dnr 
KS/2022:1308. 
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den 
kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har 
överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

7. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-10-28 i ärende om överklagat skolskjutsärende. Dnr 
KS/2022:1458. 
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den 
kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har 
överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

8. Skolväsendets överklagandenämnds beslut av 2022-10-18 i ärende om överklagad skolgång i 
Orust kommun.   
Dnr KS/2021:948. 
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolgång för elev från annan kommun. 
Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut till Skolväsendets Överklagandenämnd. 
Slkolväsendets Överklagandenämnd skriver av ärendet (avslår överklagandet). 
 

9. Förvaltningsrättens beslut av 2022-10-19 i ärende om överklagat beslut av Migrationsverket 
avseende statlig ersättning för asylsökande. Dnr KS/2022:812. 
Migrationsverket beslutade genom det överklagade beslutet att Orust kommun inte hade rätt 
till ersättning för kostnader för en asylsökande. Sedan Orust kommun överklagat beslutet, har 
Migrationsverket vid omprövning ändrat beslutet. Utredningen i målet visar att 
Migrationsverket vid omprövning ändrat beslutet i enlighet med vad Orust kommun har yrkat 
i sitt överklagande.  
Det finns därmed inget kvar för Förvaltningsrätten att pröva, Förvaltningsrätten skriver av 
målet från fortsatt handläggning. 

 
Utskottets för lärande beslutade 2022-11-14 § 74 att: 
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom. 
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§ 270 KS/2022:1121, KS/2022:1553, KS/2022:1735 

Anmälan av inkomna skrivelser 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda inkomna skrivelser: 

Sammanträdestider för Regionfullmäktige 2023 

KS/2022:1121 

Länsstyrelsens beslut 2022-11-16 om förordnande av borgerlig vigselförrättare Pia Gitse 

KS/2022:1553 

Revisionsrapport 2022, Granskning av kompetensförsörjning  

Granskning av kommunens kompetensförsörjning 

KS/2022:1735 
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§ 271 KS/2022:109 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisade delegeringsbeslut: 

Delegeringsbeslut kommunstyrelsen 221018 – 221121 

Delegeringsbeslut skolskjuts 221018 – 221121 

Anställningsavtal HR numrerade 582 - 629 
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§ 272 KS/2022:29 

Ordförandens information 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden lämnar information från sammanträde i forumet Vårdsamverkan Fyrbodal. 

Orust kommun har på sammanträdet lyft frågan om ambulansens inställelsetid samt frågan om 

Vårdcentraler i kommunen. 
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