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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.

Plats och tid

Sammanträdesrum Högholmen, Henån 2017-04-11 kl. 08:15

Beslutande

Ledamöter
Kerstin Gadde (S), ordförande
Lars Larsson (C)
Hans Pettersson (M)
Kristina Svensson (MP)
Veronica Almroth (L)

Övriga

Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare

Ersättare
Bertil Olsson (S)
Maria Sörkvist (C)
Anders Arnell (M)
Alexander Hutter (S)
Ulf Sjölinder (L)

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Medborgarservice, Henån.
Måndag den 17 april, kl. 16:00

Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Information om Samverkan och
organisation, verksamhet Vatten och
Avlopp

Lena Tegenfeldt,
Björn Martinsson
kl. 08:30-08:45

2.

Information om återrapportering av
Ellös Sporthall

Ronnie Nilsson
kl. 08:45-09:00

3.

Ekonomisk rapport,
förvaltningsområde omsorg

Lisbeth Tilly,
Susanne Ekblad
kl. 09:00-09:30
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Ärende

Dnr

Föredragande

4.

Antagande av riktlinjer för
alkoholtillstånd

KS/2013:351

Anita Jakobsson,
kl. 10:00-10:15
s.1-20

5.

Tillsyn enligt alkohollagen
(2010:1622) och tobakslagen
(1993:581) - Orust kommun

KS/2017:503

Anita Jakobsson,
kl.10:15-10:30
s.21-30

6.

Svar på medborgarförslag om
jämställdhet

KS/2016:1525

s.31-38

7.

Igångsättning av investering för gång- KS/2016:1000
och cykelväg Lövås, medfinansiering
från trafikverket

s.35-38

8.

Antagande av totalram och
igångsättning för investering
"Utbyggnad av Slussen till
verksamhetsområde för VA"

KS/2017:520

s.39-42

9.

Antagande av totalram och
igångsättning för investering
"Utbyggnad av Rossö till
verksamhetsområde för VA"

KS/2017:521

s.43-46

10.

Igångsättningsbesked utökad
investeringsram för etapp 3,
ångbåtsbryggan i Edhultshall

KS/2014:164

s.47-50

11.

Yttrande över förordnande av
borgerlig vigselförrättare

KS/2017:405

s.51-54

12.

Antagande av handlingsplan för
näringslivsutveckling 2017-2018

13.

Svar på motion om ny inriktning på
Hogen industriområde som en
Science park

14.

Utskotten informerar

15.

Ordförande informerar

s.55-62
KS/2016:1388

Handlingar skickas ut
separat via e-post.
s.63-
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ORUST KOMMUN

Kerstin Gadde
Ordförande

Shkelqim Istrefi
Sekreterare
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Information om Samverkan och organisation, verksamhet Vatten och Avlopp
Förvaltningen har ett uppdrag av kommunfullmäktige: ”Genomlysning av VAverksamheten med avseende på uppdragets innehåll och organisation” och har för
avsikt att informera om möjliga lösningar och alternativa vägval för Orust kommuns
VA-verksamhet i framtiden.

__________
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Information om återrapportering av Ellös Sporthall
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Ekonomisk rapport, förvaltningsområde omsorg
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Antagande av riktlinjer för alkoholtillstånd
Dnr KS/2013:351
I samband med Länsstyrelsens besök den 1 mars 2017 gällande kommunens
verksamhet avseende alkohollagen, visade det sig att dagens riktlinjer för
alkoholtillstånd bör anpassas till Orust kommuns förutsättningar. Det som bör
revideras är: vaktkrav vid serveringstid efter klockan 03:00, vaktkrav vid serveringstid
efter klockan 04:00 och pausservering. Dessa stycken har tagits bort i förslaget till
ändring. Riktlinjerna har anpassats efter kommunens strävan på att ta bort sena
serveringstider.
________
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Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) - Orust
kommun
Dnr KS/2017:503
Länsstyrelsen har på eget initiativ med stöd av 9 kap. 1 § alkohollagen och 19 a §
tobakslagen genomfört tillsyn i Orust kommun den 1 mars 2017.
Länsstyrelsen har granskat fyra ärenden avseende ansökan om serveringstillstånd.
Vissa brister påtalades.
Nämnden ska senast den 15 september 2017 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för
att komma till rätta med de påtalade bristerna.
__________
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Svar på medborgarförslag om jämställdhet
Dnr KS/2016:1525
I enlighet med Orust kommuns arbetsordning för kommunfullmäktige § 37 har ett
medborgarförslag lämnats in. Förslaget innebär i korthet att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att årligen återrapportera till kommunfullmäktige hur
förvaltningens insatser, för att motverka den diskriminering som statistiken i
medborgarförslaget, har lyckats.
___________
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Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag Jämställdhet
Bakgrund
I enlighet med Orust kommuns arbetsordning för kommunfullmäktige § 37 har ett
medborgarförslag lämnats in. Förslaget innebär i korthet att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att årligen återrapportera till kommunfullmäktige hur
förvaltningens insatser, för att motverka den diskriminering som statistiken i
medborgarförslaget, har lyckats.
Yttrande
Orust kommuns folkhälsoråd arbetar utifrån trygga och goda uppväxtvillkor, ett
åldrande med livskvalité, jämställda och jämlika levnadsvillkor och ett ökat arbetsdeltagande som i medborgarförslaget benämns som mål men som i realiteten är
inriktningar och utmaningar för folkhälsoarbetet.
Regelbundet tar folkhälsorådet fram en välfärdsbeskrivning för att belysa hälsoläget i
kommunen som belyser folkhälsan ur ett genusperspektiv i den mån det är möjligt.
Tanken med redovisningen är att den statistik som kommer fram kan ligga till grund
för fortsatta prioriteringar och insatser.
Förvaltningsområde Lärande följer kontinuerligt upp statistik och i synnerhet
skolresultat när det gäller genus. När det gäller trygghet- och medinflytandefrågor
följs detta upp via enkäter som är underlaget till den statistik som presenteras i
medborgarförslaget. Att beakta genus är en del i lärandets systematiska kvalitetsarbete
och skillnader mellan pojkar och flickors resultat följs upp redan idag.
Orust kommun bedriver ett aktivt jämställdhets arbete och arbetar i dagsläget på att
upprätta en handlingsplan för jämställdhetsintegrering med anledning av Orust
kommuns antagande av avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2018.
Förvaltningsområdet Omsorg följer kontinuerligt upp statistik avseende kvalitet och
ekonomi för förvaltningsområdets samtliga verksamhetsområden. Dessa redovisas
förvaltningsberättelsen och i kvalitets – och patientsäkerhetsberättelse. I denna
redovisning har genusperspektivet inte beaktats.
I förvaltningsberättelsen och kvalitets-och patientsäkerhetsberättelsen för 2018
kommer genusperspektivet finnas med inom ett antal områden som
förvaltningsområdet bedömer vara angelägna för en jämlik vård och omsorg.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2017-03-20 anse medborgarförslaget
besvarat och att inte påföra ytterligare årlig återrapportering
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Ann-Katrin Otinder
HR chef

Anna Sandberg
Folkhälsostrateg
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Igångsättning av investering för gång- och cykelväg Lövås, medfinansiering
från trafikverket
Dnr KS/2016:1000
Idag finns det inte någon gång- och cykelväg mellan Lövås och Henåns centrum.
Barn som ska till skolan är därmed berättigade till skolskjuts. Det är allt mer angeläget
att få byggt en gång- och cykelväg på sträckan för att möjliggöra för barn att kunna ta
sig på egna ben till och från skolan samt att skolskjuts inte ska behövas för de äldre
barnen. Även möjligheten för arbetspendling eller att kunna ta sig till
kollektivtrafikknutpunkt med cykel ökar. En annan viktig aspekt är att Henåns
centrum står inför en kommande utveckling där det planeras för ett större
serviceutbud, trevligare utemiljöer samt att hamnområdet ska översvämningssäkras,
det innebär att länken mellan Lövås och Henåns centrum blir än mer betydande för
att människor på ett tryggt sätt ska kunna ta sig till och från Henåns centrum på
cykel.
Åtgärden syftar till att bygga en gång- och cykelväg för att separera oskyddade
trafikanter från biltrafiken på sträckan. Åtgärden är prioriterad i kommunens
cykelstrategi med tillhörande handlingsplan som beräknas vara klara under år 2017. I
handlingsplanen finns en åtgärd som syftar på att länka samman gång- och
cykelvägen längs med väg 160, mellan Lövås och Henåns centrum, med Henåns
skola. Åtgärden planeras starta under år 2020 i samband med utvecklingen av Henåns
centrum.
Uppskattad totalkostnad för en gång- och cykelväg mellan Lövås och Henåns
centrum är 4 500 000 kronor. Kommunen har äskat och fått beviljat 50 % från
Regional infrastrukturplan för åtgärden. Åtgärden kommer att påbörjas under hösten
2017/ våren 2018.
________
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Tjänsteskrivelse
Igångsättning av investering för gång- och cykelväg Lövås, medfinansiering
TRV
Bakgrund
Idag finns det inte någon gång- och cykelväg mellan Lövås och Henåns centrum.
Barn som ska till skolan är därmed berättigade till skolskjuts. Det är allt mer angeläget
att få byggt en gång- och cykelväg på sträckan för att möjliggöra för barn att kunna ta
sig på egna ben till och från skolan samt att skolskjuts inte ska behövas för de äldre
barnen. Även möjligheten för arbetspendling eller att kunna ta sig till
kollektivtrafikknutpunkt med cykel ökar. En annan viktig aspekt är att Henåns
centrum står inför en kommande utveckling där det planeras för ett större
serviceutbud, trevligare utemiljöer samt att hamnområdet ska översvämningssäkras,
det innebär att länken mellan Lövås och Henåns centrum blir än mer betydande för
att människor på ett tryggt sätt ska kunna ta sig till och från Henåns centrum på
cykel.
Åtgärden syftar till att bygga en gång- och cykelväg för att separera oskyddade
trafikanter från biltrafiken på sträckan. Åtgärden är prioriterad i kommunens
cykelstrategi med tillhörande handlingsplan som beräknas vara klara under år 2017. I
handlingsplanen finns en åtgärd som syftar på att länka samman gång- och
cykelvägen längs med väg 160, mellan Lövås och Henåns centrum, med Henåns
skola. Åtgärden planeras starta under år 2020 i samband med utvecklingen av Henåns
centrum.
Uppskattad totalkostnad för en gång- och cykelväg mellan Lövås och Henåns
centrum är 4 500 000 kronor. Kommunen har äskat och fått beviljat 50 % från
Regional infrastrukturplan för åtgärden. Åtgärden kommer att påbörjas under hösten
2017/ våren 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-20.
Information om beslut för utbyggnad av cykelvägar i Västra Götaland 2016-2020.
Investeringsblankett - Gång- och cykelväg Lövås medfinansiering TRV, daterad
2017-03-20.
Kostnadskalkyl - Gång- och cykelväg Lövås medfinansiering TRV, daterad 2017-0320.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt – Gång- och cykelväg Lövås
medfinansiering TRV – med en total investeringsram om 2 250 000 kronor (KF
2017-03-09 §21), samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras det förslagsställande förvaltningsområdet samhällsutveckling
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Beslutsexpediering
Ekonomienheten
Chef plan, mark och exploatering
Mark- och trafikingenjör

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Tegenfeldt
Förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling
exploatering

Rickard Karlsson
Chef plan, mark och
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Antagande av totalram och igångsättning för investering "Utbyggnad av
Slussen till verksamhetsområde för VA"
Dnr KS/2017:520
Under 2017 har det antagits en reviderad investeringsbudget (KF 2017-03-09 § 21)
som innefattar bland annat ”Utbyggnad av Slussen till verksamhetsområde för VA”
Investeringsbudget
Projektet finns i beslutad investeringsram fördelat år 2017 1 000 000 kr, år 2018
10 000 000 kr, år 2019 10 000 000 kr.
___________
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Tjänsteskrivelse
Antagande av totalram och igångsättningsbeslut för investering ”Utbyggnad
av Slussen till verksamhetsområde för VA”
Bakgrund
Under 2017 har det antagits en reviderad investeringsbudget (KF 2017-03-09 § 21)
som innefattar bland annat ”Utbyggnad av Slussen till verksamhetsområde för VA”
Investeringsbudget
Projektet finns i beslutad investeringsram fördelat år 2017 1 000 000 kr, år 2018
10 000 000 kr, år 2019 10 000 000 kr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt - Utbyggnad av Slussen till
verksamhetsområde för VA - med en total beslutad investeringsram om totalt 21 000
000 kronor (KF 2017-03-09 § 21)
med en total beslutad investeringsram för 2017 om totalt 1 000 000 kronor
(KS/2015:1999)
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen finansieras
av affärsdrivande verksamhet Vatten och avlopp.
Beslutsunderlag
Investeringsblankett – Utbyggnad av Slussen till verksamhetsområde för VA daterad
2017-03-29.
Kostnadskalkyl – Utbyggnad av Slussen till verksamhetsområde för VA daterad 201703-29.
Beslutsexpediering
Förvaltningsområdeschef SU
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomiavdelningen
ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
Lena Tegenfeldt
Förvaltningsområdeschef
verksamhet

Björn Martinsson
Chef affärsdrivande
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Antagande av totalram och igångsättning för investering "Utbyggnad av
Rossö till verksamhetsområde för VA"
Dnr KS/2017:521
Under 2017 har det antagits en reviderad investeringsbudget (KF 2017-03-09 § 21)
som innefattar bland annat ”Utbyggnad av Rossö till verksamhetsområde för VA”.
Investeringsbudget
Projektet finns i beslutad investeringsram fördelat mellan år 2017 1 000 000 kr, år
2018 10 000 000 kr och år 2019 15 000 000 kr.
___________
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Tjänsteskrivelse
Antagande av totalram och igångsättningsbeslut för investering ”Utbyggnad
av Rossö till verksamhetsområde för VA”
Bakgrund
Under 2017 har det antagits en reviderad investeringsbudget (KF 2017-03-09 § 21)
som innefattar bland annat ”Utbyggnad av Rossö till verksamhetsområde för VA”
Investeringsbudget
Projektet finns i beslutad investeringsram fördelat mellan år 2017 1 000 000 kr, år
2018 10 000 000 kr och år 2019 15 000 000 kr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt - Utbyggnad av Rossö till
verksamhetsområde för VA – med en total beslutad investeringsram om 26 000 000
kronor (KF 2017-03-09 § 21)
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen finansieras
av affärsdrivande verksamhet Vatten och avlopp.
Beslutsunderlag
Investeringsblankett – Utbyggnad av Rossö till verksamhetsområde för VA daterad
2017-03-30
Kostnadskalkyl – Utbyggnad av Rossö till verksamhetsområde för VA daterad 201703-30
Beslutsexpediering
Förvaltningsområdeschef SU
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomiavdelningen
ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
Lena Tegenfeldt
Förvaltningsområdeschef
verksamhet

Björn Martinsson
Chef affärsdrivande
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Igångsättningsbesked utökad investeringsram för etapp 3, ångbåtsbryggan i
Edhultshall
Dnr KS/2014:164
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-14 § 186 att anslå 3,5 miljoner kronor till
renovering av bryggor i Edshultshall i 3 etapper. Etapp 1 och 2 är färdigställda men
var i sämre skicka än vad som kalkylerats för och därför räcker inte avsatta medel för
att färdigställa etapp 3 som är ångbåtsbryggan.
Ångbåtsbryggan är nu i så dåligt skick att den behöver rivas och byggas upp på nytt
om gästhamnen och fasta båtplatser ska kunna bibehållas.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-09 § 21 att revidera investeringsbudgeten för
2017 med plan 2018-2019. Beslutet innebär ett tillskott på 2,2 miljoner kronor till
etapp 3, ångbåtsbryggan.
___________
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Tjänsteskrivelse
Igångsättningsbesked utökad investeringsram för etapp 3, ångbåtsbryggan i
Edshultshall
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-14 § 186 att anslå 3,5 miljoner kronor till
renovering av bryggor i Edshultshall i 3 etapper. Etapp 1 och 2 är färdigställda men
var i sämre skicka än vad som kalkylerats för och därför räcker inte avsatta medel för
att färdigställa etapp 3 som är ångbåtsbryggan.
Nuläge
Ångbåtsbryggan är nu i så dåligt skick att den behöver rivas och byggas upp på nytt
om gästhamnen och fasta båtplatser ska kunna bibehållas.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-09 § 21 att revidera investeringsbudgeten för
2017 med plan 2018-2019. Beslutet innebär ett tillskott på 2,2 miljoner kronor till
etapp 3, ångbåtsbryggan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-15
Investeringsblankett – Ångbåtsbrygga Edshultshall etapp 3, daterad 2017-03-15
Kostnadskalkyl – Ångbåtsbrygga Edshultshall etapp 3, dateras 2017-03-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna igångsättning gällande utökad investeringsram för etapp 3,
ångbåtsbryggan i Edshultshall i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2017-03-09
§ 21 om 2,2 miljoner kronor, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen finansieras
av det förslagsställande förvaltningsområdet.
Beslutsexpediering
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Ekonomi
ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde samhällsutveckling

Lena Tegenfeldt

Björn Martinsson

Förvaltningsområdeschef
verksamhet

Chef affärsdrivande
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Yttrande över förordnande av borgerlig vigselförrättare
Dnr KS/2017:405
Gunnar Arwidson har ansökt om förordnande som borgerlig vigselförrättare i Orust
kommun.
__________
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Antagande av handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-2018
Dnr KS/2016:463
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-21 § 37 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
upprätta en näringslivsstrategi 2014-2020 som uppdateras med årliga handlingsplaner
samt att vid framtagning av näringslivsstrategin beakta arbetet inom projektet
Förenkla helt enkelt. Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 § 37 att anta
näringslivsstrategi för 2015-2020.
___________
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Tjänsteskrivelse
Antagande av handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-2018
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-21 § 37 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
upprätta en näringslivsstrategi 2014-2020 som uppdateras med årliga handlingsplaner
samt att vid framtagning av näringslivsstrategin beakta arbetet inom projektet
Förenkla helt enkelt. Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 § 37 att anta
näringslivsstrategi för 2015-2020.
Syfte
I strategin anges näringslivet som en viktig del i samhället som skapar tillväxt i vår
kommun. Målet är att vår kommun är attraktiv, det är enkelt att etablera, starta,
utveckla och driva företag. Ambitionen med näringslivsstrategin och handlingsplanen
är att dessa ligger till en grund för arbetet med att skapa ett bra företagsklimat.
Handlingsplanen baseras på strategin och behandlar mer konkret vilka områden
kommunen ska fokusera på under åren 2017-2018. Dessa områden är nyföretagande,
extern kommunikation, intern samverkan, samverkan med näringslivet, samverkan
regionalt, genomförande av Förenkla helt enkelt 2017 och hur arbetet ska mätas.
Bedömning
Handlingsplanen innefattar flera områden och för att lyckas genomföra den är
framgångs-faktorer samverkan och lagarbete, både internt i kommunen och externt
med olika parter inom samt utanför kommungränsen. Dessutom krävs resurser för
att arbeta med genomförandet, delvis i form av finansiella medel men även i form av
tid från olika parter. Flera av fokusområdena har redan påbörjats, här följer endast
några exempel. I januari 2017 startade Förenkla helt enkelt, Forum Orust, samverkan
mellan STO-kommunerna, samverkan med föreningar och universitet.
Näringslivsrådet återstartades i november 2016. För att förbättra kommunens
placering och betyg i olika mätningar krävs det ett strukturerat och ihärdigt arbete
med näringslivsutvecklingen. Handlingsplanen blir därför ett stöttande dokument för
att arbeta på ett strukturerat sätt och med prioriterade insatser. Handlingsplanen har
varit på remiss i både näringslivsrådet och i kommunchefens ledningsgrupp.
Synpunkter har vägts in och materialet har justerats något.
Beslutsunderlag
Beslut om antagande av näringslivsstrategi 2015-2020, daterad 2015-12-10.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till handlingsplan för näringslivsutveckling för 2017-2018.
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Beslutsexpediering
Kommunchef
Näringslivsutvecklare
Förvaltningsområdeschefer.

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Ohldin Lampinen

Jan Eriksson

Näringslivsutvecklare

Kommunchef

2017-04-02
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Svar på motion om ny inriktning på Hogen industriområde som en Science
park
Dnr KS/2016:1388

25

2017-04-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utskotten informerar
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Ordförande informerar
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