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KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Årholmen, 2023-01-11, klockan 08:15 
 

Ledamöter   

Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
Anders Arnell (M) 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)  
Lars Larsson (C)  
Michael Relfsson (FO) 

Ersättare  

Göran Karlsson (S) 
Håkan Bengtsson (M) 
Veronica Almroth (L) 
Rolf Sörvik (V) 
Ulf Sjölinder (KD) 

 
 

Övriga 

Henrik Lindh, kommundirektör 
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 
 
Utses att justera 
 
Justeringens plats och tid Digital justering, måndag 16 januari klockan 15:00 
 
 
 Ärende Diarienummer Föredragande 

1. Information om pågående 
fastighetsprojekt 

KS/2023:28 Ronnie Nilsson 
08:20-08:35 

2. Beslut om samråd för Översiktsplan 
2040 

KS/2020:1204 Klara Sjögren 
Holtz, Ann-Britt 
Svedberg, Rickard 
Karlsson 
08:35-08:45 

3. Finansrapport december 2022 KS/2022:809 Susanne Ekblad 
08:45-08:50 

4. Godkännande av årsplan 2023 för 
planering och uppföljning av 
kommunens ekonomi, verksamheter 
och mål 

KS/2022:1975 Susanne Ekblad 
08:50-08:55 

5. Information om budgetförutsättningar 
2024-2026 

KS/2022:1976 Susanne Ekblad 
08:55-09:25 
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 Ärende Diarienummer Föredragande 

6. Besvarande av motion om solceller på 
kommunens fastigheter 

KS/2022:849  

7. Svar avseende motion om 
schemaläggning 

KS/2022:1241  

8. Fastställande av löneökningsbehov 
gällande löneöversyn 2023. 

KS/2023:24  

9. Revidering av avtal om samverkan 
med Tjörns kommun avseende bl a 
tillsyn och handläggning av 
verksamheter med alkohol- och 
tobakstillstånd 

KS/2022:14  

10. Godkännande av Fyrbodals 
kommunalförbunds delårsrapport 
2022-08-31 

KS/2022:722  

11. Kommundirektörens information KS/2023:29  

12. Utskottens information KS/2023:5  

13. Information från andra möten och 
sammanträden 

KS/2023:6  

14. Ordförandens information KS/2023:3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
 
 
 
Catharina Bråkenhielm (S)  Emelie Werling Söderroos 
Ordförande   Sekreterare 
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Parti Ledamot Tjänst-
görande 

Omröstningsprotokoll 

KSAU § KSAU § KSAU § 

 Ordinarie  Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

S Catharina Bråkenhielm           

S Anders Arnell           

M Britt-Marie Andrén-Karlsson           

C Lars Larsson           

FO Michael Relfsson           

 Ersättare  Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

S Göran Karlsson           

M Håkan Bengtsson           

L Veronica Almroth           

V Rolf Sörvik           

KD Ulf Sjölinder           

 Summa           
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Information om pågående fastighetsprojekt, KS/2023:28,  
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Beslut om samråd för Översiktsplan 2040, KS/2020:1204,  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna Översiktsplan 2040 för samråd enligt 3 kap 8 § plan och bygglagen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-10 § 123 att påbörja arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan för Orust kommun. 2023-01-11 § 170 godkände kommunstyrelsen projektplanen 
för Översiktsplan 2040 samt utsåg översiktsplanens politiska styrgrupp. I projektplanen fastslås 
att den nya översiktsplanen ska ha en tidshorisont fram till 2040. Översiktsplan 2040 är tänkt att 
ersätta den gällande översiktsplanen från 2009. För att skapa ett lättillgängligt och användbart 
dokument konstateras att planen ska tas fram som en digital översiktsplan. 
 
Handlingarna kommer biläggas i PDF-format som beslutsunderlag. Innan samrådets start 
kommer redaktionella ändringar göras i form av uppdatering till den nya grafiska profilen och en 
ny framsida. Under samrådet kommer både digital ÖP och PDF-version finnas tillgängliga på 
kommunens hemsida, och innehållet i de båda versionerna är identiskt.  
 
Översiktsplanen föreslår fokus på bebyggelseutveckling i de fyra tätorterna. I kustorterna föreslås 
varsamma bebyggelsetillägg och fokus på bevarande av natur- och kulturmiljöer i och kring 
orterna. På landsbygden prioriteras jord- och skogsbruk, rekreation och en mer återhållsam 
bostadsutveckling. Översiktsplanens huvudscenario är en bro mellan Svanesund och fastlandet. 
Ny bebyggelse prioriteras i lägen där det skapar förutsättningar för en stärkt kollektivtrafik och 
goda möjligheter till gång och cykling. 
 
Samrådstiden föreslås vara tre månader med information på hemsidan och samrådsmöten i de 
fyra tätorterna. Efter samrådet kommer handlingen att bearbetas utifrån inkomna synpunkter för 
att därefter tas ut på granskning. Förvaltningen bedömer att förslaget kan gå ut på samråd enligt 3 
kap 8 § plan- och bygglagen. 
 
Beslutshistorik 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-10 § 123 att påbörja arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan för Orust kommun samt att anslå 4,310 mnkr till arbetet. Bakgrund till beslutet är 
att kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som redovisar mark- och vattenanvändning i hela 
kommunen. Vid aktualiseringsprövningen 201konstaterade kommunfullmäktige att väsentliga 
delar av utbyggnadsområdena i den gällande översiktsplanen är utbyggda eller under planering 
och att arbetet med en ny översiktsplan därför behöver påbörjas.  
 
2023-01-11 § 170 godkände kommunstyrelsen projektplanen för Översiktsplan 2040 samt utsåg 
översiktsplanens politiska styrgrupp.  
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Projektplan 
I projektplanen fastslås att den nya översiktsplanen ska ha en tidshorisont fram till 2040. 
Översiktsplan 2040 är tänkt att ersätta den gällande översiktsplanen från 2009, men fördjupad 
översiktsplan för Slussen (2018) samt vindbruksplanen (tematiskt tillägg från 2016) fortsätter 
gälla. Översiktsplanen omfattar kommunens yta förutom den del som utgörs av fördjupningen av 
översiktsplanen för havet Tjörn och Orust som bedöms antas under 2023. Den översiktliga 

planeringen påverkas även av den åtgärdsvalsstudie för bro till fastlandet som pågår. För att skapa ett 
lättillgängligt och användbart dokument konstateras att planen ska tas fram som en digital 
översiktsplan. 

Samrådsförslag 

Översiktsplanen föreslår fokus på bebyggelseutveckling i de fyra tätorterna med en attraktiv 
gestaltning av nya bostäder, verksamheter och mötesplatser samt en stärkt närrekreation. Vidare 
föreslås fokus på bevarande av natur- och kulturmiljöer i och kring kustorterna med varsamma 
tillägg i form av verksamheter och kompletterande boendeformer. På landsbygden prioriteras 
jord- och skogsbruk, rekreation och en mer återhållsam bostadsutveckling föreslås där bebyggelse 
lokaliseras i särskilt lämpliga lägen. Verksamhetsmark pekas ut längs väg 160 och 178. 
Översiktsplanens huvudscenario är en bro mellan Svanesund och fastlandet. Ny bebyggelse 
prioriteras i lägen där det skapar förutsättningar för en stärkt kollektivtrafik och goda möjligheter 
till gång och cykling. 

Process 

Efter beslut om projektplan har samrådshandlingen tagits fram. Under hösten 2021 pågick arbete 
med den tidiga medborgardialogen vilket har legat till grund för samrådshandlingen. Parallellt 
med arbetet med samrådshandlingen har underlagsutredningar genomförts i form av: Översiktlig 
naturvärdesinventering och klassning, analys av grön infrastruktur och tätortsnära 
ekosystemtjänster, analys av brukningsvärde för jordbruksmark och framtagande av 
klimatriskstrategi. Styrgruppen har löpande sammanträtt kring olika delar av översiktsplanen och 
dess teman, inriktningar och ställningstaganden har diskuterats. Synpunkter från styrgruppen har 
varit vägledande för förvaltningens förslag till samrådshandling.   
 
Samrådstiden föreslås vara tre månader med information på hemsidan och samrådsmöten i de 
fyra tätorterna. Detta kan även komma att kompletteras med riktad information för att nå 
särskilda målgrupper, exempelvis unga. Efter samrådet kommer handlingen att bearbetas utifrån 
inkomna synpunkter för att därefter tas ut på granskning.  
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Handlingarna kommer biläggas i PDF-format som beslutsunderlag. Innan samrådets start 
kommer redaktionella ändringar göras i form av uppdatering till den nya grafiska profilen och en 
ny framsida. Under samrådet kommer både digital ÖP och PDF-version finnas tillgängliga på 
kommunens hemsida, och innehållet i de båda versionerna är identiskt.  

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att samrådsförslaget på ett ändamålsenligt sätt ger vägledning för beslut 
om hur mark- och vattenområden ska användas, och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. Samrådsförslaget redogör för kommunens förutsättningar vilket ligger till 
grund för översiktsplanens ställningstaganden. Förvaltningen bedömer att förslaget kan gå ut på 
samråd enligt 3 kap 8 § plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 
Översiktsplan samrådshandling daterad 2022-12-22 
Miljökonsekvensbeskrivning samrådshandling daterad 2022-12-22 
Klimatriskstrategi samrådshandling daterad 2022-12-22 
 

Beslutet skickas till 

Sektor Samhällsutveckling 
Sektor Ledning och verksamhetsstöd 
Sektor Lärande 
Sektor Omsorg 
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Finansrapport december 2022, KS/2022:809,  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna finansrapport december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningens ekonomienhet har upprättat en finansrapport efter december 
månads utgång 2022 med avstämning mot finanspolicyn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 
Finansrapport december 2022 daterad 2023-01-03 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Godkännande av årsplan 2023 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, 
verksamheter och mål, KS/2022:1975,  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna upprättad årsplan för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamhet 
och mål år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi, verksamheter och mål (hämtat från kommunstyrelsens reglemente). 
Ekonomienheten inom sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en årsplan för 
planerings- och uppföljningsprocesserna år 2023. Årsplanen syftar till att säkerställa att 
informations- och beslutsunderlag tas fram i tid till utskott, nämnd, styrelse och fullmäktige 
utifrån kommunallagen och kommunens beslutade ekonomistyrningsprinciper. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 
Årsplan 2023 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och 
mål, daterad 2022-12-28. 
 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Sektorschefer 
Förtroendevalda revisorer 
HR-chef 
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Information om budgetförutsättningar 2024-2026, KS/2022:1976 ,  
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Besvarande av motion om solceller på kommunens fastigheter, KS/2022:849,  
 

Förslag till beslut 

Tillstyrka motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Martin Reteike, Miljöpartiet, föreslår i motion KS/2022:849, att kommunen utreder och sätter 
upp solcellsanläggningar på de kommunala fastigheterna där det är lämpligt med beaktning av de 
nya möjligheter IKN ger. (Förkortning IKN=icke koncessionspliktiga nät.) 
I fastighetsenhetens energianalys och handlingsplan, KS/2018:1415, beskrivs solceller. 
 ”…en enkel åtgärd som är repeterbar på många av kommunens fastigheter. Elenergi som inte 
direkt användas i byggnaden säljs via elleverantören till marknadspris. Bäst lönsamhet ges i 
byggnader med stor baslast dagtid under sommarhalvåret.”  
Tolkning av det nya regelverket som motionen hänvisar till möjliggör större baslast där flera 
fastigheter kan läggas samman. Samt att de bästa lägena för solceller kan användas på 
fastighetsmark eller tak för gemensam solcellsanläggning. Vid planering av kommande 
solcellsanläggningar kommer de nya möjligheterna som IKN ger beaktas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04-05-17 
Motion daterad 2022-05-04 

Beslutet skickas till 

Fastighetschef 
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Svar avseende motion om schemaläggning, KS/2022:1241,  
 

Förslag till beslut 

Att avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i 
motionen inom rådande lag och kollektivavtal. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Kihl, Kristdemokraterna på Orust har i en motion lämnat förslag på ett antal 
schematekniska förändringar bland annat möjlighet att arbeta endast helger eller endast dagtid. I 
förslaget föreslås även möjlighet att arbeta deltid. 

Bedömning  

Möjlighet att endast arbeta helger finns redan idag då man inom vissa verksamheter i omsorgen 
erbjuder så kallade helgtjänster. När det gäller möjlighet att arbeta deltid så kan man det redan i 
ganska stor utsträckning förutsatt att det är en ledighet som är lagstyrd till exempel studieledighet 
eller föräldraledighet. Att frångå principen om heltid i övriga sammanhang är inte möjligt då vi 
står inför vår tid största utmaning gällande kompetensförsörjning. Det kommer inte att finnas 
tillräckligt många personer att rekrytera och därför behöver vi sträva efter att behålla de vi redan 
har anställda och att det arbetar heltid. Att få fler att välja att arbeta heltid och förlänga arbetslivet 
har en enorm effekt. Om alla deltidsarbetande skulle jobba tre timmar mer i veckan och 
pensionsåldern öka till 66 år skulle behovet av anställda i offentlig sektor minska med 100 000 

personer fram till 2031.  
När det gäller möjlighet att lägga en ledig dag så finns det redan i omsorgens schemaprocess 
möjligheter att påverka schemat utifrån en för den centraliserade schemaplaneringen utarbetad 
rutin. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 
 

Beslutet skickas till 

HR enheten 
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Fastställande av löneökningsbehov gällande löneöversyn 2023., KS/2023:24,  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
Uppdra till förvaltningen att fullfölja den inriktning som presenterades på sammanträdet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har genomfört en omvärldsanalys. Syftet är att fastställa 
löneökningsbehovet, det vill säga utfall för löneöversyn 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse inklusive omvärldsanalys daterad 2023-01-04. 
Bilaga - Förslag på prioriterade grupper löneöversyn 2023 

Beslutet skickas till 

HR enheten 
Ekonomienheten 
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Revidering av avtal om samverkan med Tjörns kommun avseende bl a tillsyn och 
handläggning av verksamheter med alkohol- och tobakstillstånd, KS/2022:14,  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
Anta förslag till revidering av avtal om samverkan med Tjörns kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Orust och Tjörns kommuner har sedan 1 maj 2022 en avtalad samverkan kring bland annat tillsyn 
och handläggning av verksamheter med alkohol- och tobakstillstånd. 
Med anledning av att Lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) trädde i kraft 1 augusti 
2022, måste befintligt avtal revideras. 
 
Revideringen innebär endast att hänvisning till den nya lagstiftningen läggs till i avtalet. 
Då förändringen endast är av ringa karaktär, föreslås att kommunstyrelsen fattar beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 
Avtal om samverkan 
 

Beslutet skickas till 

Pernilla Gilvad/Kristina Bexér 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2022-08-31, KS/2022:722,  
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
För Orust kommuns del godkänna Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2021-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 

 
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat en delårsrapport avseende perioden 2022-01-01 – 
2022-08-31. Förbundsdirektionen beslutade 2022-10-27 § 112 att godkänna delårsrapporten samt 
översända densamma till medlemskommunerna för handläggning. 
I förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund framgår det att minst en delårsrapport ska 
behandlas varje år och att delårsrapporten ska handläggas av respektive medlemskommuns 
fullmäktige. 
 
De förtroendevalda revisorerna skriver i sin rapport att de anser att delårsrapporten i allt 
väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. 
De auktoriserade revisorerna meddelar att det inte har framkommit några omständigheter som 
ger revisorerna anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med 
de finansiella målen. Då helårsprognos saknas är det dock inte möjligt att göra någon bedömning 
gällande förutsättningar för att uppnå de finansiella målen som fastställts i förbundets 
verksamhetsplan. 

Utredning 

Fyrbodals kommunalförbund redovisar ett positivt resultat för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31 
på 856 000 kronor. Det budgeterade resultatet låg på 47 000 kr och skillnaden anses bero på 
vakanta tjänster. 
 
De noteringar som revisorerna lämnar gällande delårsrapporten är följande: 

- Utvärdering av måluppfyllelse saknas gällande de strategiska utvecklingsområdena och 
målen, varför en bedömning av verksamhetsmålen inte kan lämnas. 

- Att man inte kan göra någon bedömning av måluppfyllelsen för det finansiella målet då 
förbundet själva inte lämnat en prognos på möjligheten att nå det. 

Bedömning  

Förvaltningen ser inte att Orust kommun har någon anledning att avvika från revisorernas 
bedömning gällande delårsrapporten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 
Förbundsdirektionens beslut 2022-10-27 § 112, Delårsrapport per 2022-08-31 
Fyrbodals kommunalförbund Delårsrapport 2022-08-31 
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Förbundsdirektionens beslut 2022-12-08 § 133 om granskning och utlåtande avseende 
delårsrapport 2022-08-31 (2022/0161) 
Revisionsrapport, granskning av delårsrapport 2022 
Revisionsrapport, granskning av god ekonomisk hushållning 2022 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022-10-28 
Förbundsdirektörens utlåtande 2022-11-15 över revisionrapporten för delårsbokslut 2022 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 
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Kommundirektörens information, KS/2023:29,  
 
  



   Datum    18(20) 
  2023-01-04  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

 

 
 
Utskottens information, KS/2023:5,  
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Information från andra möten och sammanträden, KS/2023:6,  
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Ordförandens information, KS/2023:3,  
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