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Utskottet för omsorg

KALLELSE

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

Ärenden

Plats och tid

Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2016-06-14 08:30

Övriga

Ledamöter:
Bertil Olsson (S)
Maria Sörkvist (C)
Anders Tenghede (V)
Ulf Sjölinder (L)
Lisbeth Arff (M)
Ersättare:
Eva Skoglund (S)
Ulla Kedbäck (MP)
Mats Överfjord (M)

Utses att justera

Personärende:
Annika Westlund, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen
Övriga ärenden:
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef omsorgen

Justeringens
plats och tid
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Ärende

Dnr

1.

Yttrande gällande samråd, detalplan för del av
fastighet Tofta 2:1, Orust kommun

KS/2013:2110

2.

Yttrande gällande samråd, detaljplan för del av KS/2014:140
fastighet Hällevik 1:6 Orust kommun

ORUST KOMMUN
Anna-Carin Säll
Bertil Olsson
Ordförande

Sekreterare

Föredragande
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Yttrande gällande samråd, detaljplan för del av fastighet Tofta 2:1, Orust
kommun
Dnr KS/2013:2 110
Utskottet för Omsorg bereds tillfälle att yttra sig över detaljplanen för rubricerade
område.
Syftet med detaljplanen är att ge planstöd åt nuvarande användning för fritidsboende
inom del av fastigheten Tofta 2:1. Gällande detaljplan reglerar området som camping
men området har under lång tid använts till fritidsboende. Handlingarna har
utarbetats i samråd med Enevägens samfällighetsförening som arrenderar området.
Utskottet för Omsorg och förvaltningsområdet har genom socialtjänstlagen ett
åtagande att aktivt delta i samhällsplaneringen. Målgruppen för Förvaltningsområdet
är äldre, människor med olika funktionshinder och barnfamiljer. Det vi kan ha
synpunkter på är tillgänglighetsfrågor och utformningen av bostadsområdet utifrån
risker för olika sociala problem som kan uppstå vid nybyggnation ex vis, segregation.
Andra frågor som bör beaktas är placeringen av nya områden då verksamheterna ska
kunna planera för utförandet av eventuella insatser på ett bra sätt.
I detta fal handlar det om att ge planstöd åt nuvarande användning för fritidsboende
inom del av fastigheten Tofta 2:1, vilket inte berör verksamheterna i nuläget inom
Förvaltningsområde omsorg
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 5 juli 2016
Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar
att Förvaltningsområdet omsorg tackar för informationen
____________
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Yttrande gällande samråd, detaljplan för del av fastighet Hällevik 1:6 Orust
kommun
Dnr KS/2014:140
Utskottet för omsorg bereds tillfälle att yttra sig över detaljplanen för rubricerade
område.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra 13 enbostadshus, i
anslutning till befintlig bebyggelse, i friluftsområdet Sollid, i samband med att
kommunalt VA har byggts ut i närområdet.
Utskottet för Omsorg och förvaltningsområdet har genom socialtjänstlagen ett
åtagande att aktivt delta i samhällsplaneringen. Målgruppen för Förvaltningsområdet
är äldre, människor med olika funktionshinder och barnfamiljer. Det vi kan ha
synpunkter på är tillgänglighetsfrågor och utformningen av bostadsområdet utifrån
risker för olika sociala problem som kan uppstå vid nybyggnation ex vis, segregation.
Andra frågor som bör beaktas är placeringen av nya områden då verksamheterna ska
kunna planera för utförandet av eventuella insatser på ett bra sätt.
I detta fall handlar det om att pröva möjligheten att uppföra 13 enbostadshus där
bosättarna i första hand inte tillhör socialtjänstens målgrupper. Däremot är det viktigt
vid planeringen att ta hänsyn till tillgänglighetsfrågorna, både för framtida brukare
och för de som eventuellt kommer att behöva utföra sitt arbete i området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 5 juli 2016
Förslag till beslut
att anta ovanstående skrivelse som sitt yttrande till Förvaltningsområde
samhällsutveckling
att det tas hänsyn till tillgänglighetsfrågorna, både för framtida brukare och för de
som eventuellt kommer att behöva utföra sitt arbete i området
___________

