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Elisabeth Martinsson, sekreterare
Elisabeth Ahlberg Lööf, rektor musikskolan, § 55
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KS/2013:2138
§ 55
Delrapportering - Pilotprojekt dans
2014-01-15 § 8 beslutade utskottet för samhällsutveckling att starta ett pilotprojekt
med dans inom ramen för den kommunala musikskolan. Projektet skulle redovisas
inför utskottet för samhällsutveckling vid två tillfällen.
Dans kompletterar redan befintlig kulturverksamhet på bra sätt samtidigt som
inriktningen också svarar upp mot Orust kommuns folkhälsopolicy (KF 2009-02-26)
och folkhälsoplanens prioriterade mål för 2014. Planen understryker trygga och goda
uppväxtvillkor för barn och unga där ett av delmålen understödjer fysisk aktivitet
(minska övervikt och fetma bland barn och unga). Genom att erbjuda dans i
musikskolans regi bidrar vi aktivt till delmålet och därmed till folkhälsan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-13
Utvärdering – Pilotprojekt dans, daterad 2015-03-02
Utskottet för samhällsutveckling tackar för delrapporteringen - Pilotprojekt dans –
och lägger den till handlingarna.
_________
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Exp: Plan-, mark- och exploatering
KS/2013:2094
§ 56
Antagande av detaljplan för fastigheten Härmanö 2:26 och del av 2:2
Detaljplanen har varit föremål för samråd enligt PBL 5 kap 7 § (enkelt planförfarande)
under tiden 29 januari – 2 mars 2015. Under samrådstiden har 5 yttranden inkommit
som redovisas i en samrådsredogörelse. Ändringarna enligt samrådsredogörelsen
anses vara så pass ringa och förändrar inte planens syfte att något nytt samråd inte
bedöms krävas.
Syftet med detaljplanen är att ändra bestämmelse för befintlig komplementbyggnad
till bostadsbyggnad i planområdets södra del. På den nordöstra delen av planområdet
finns två befintliga komplementbyggnader som ges byggrätt.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområdets skrivelse, 2015-04-15
Samrådsredogörelse, 2015-03 19
Planbeskrivning, upprättad 2014-11-12, justerad 2015-03-19
Plankarta, upprättad 2014-11-12, justerad 2015-03-19
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att anta detaljplan för fastigheten Härmanö 2:26 och del av 2:2, enligt 5 kapitlet 7 §
Plan- och bygglagen.
_________
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2015:178
§ 57
Lägenhetsarrende för solcellsanläggning, Morlanda-Slätthult 1:29
Kommunfullmäktige tog 2013-06-27, KS/2013:688, ett inriktningsbeslut om ett
energi- och klimatneutralt Orust till år 2020. För att bidra till kommunens
inriktningsbeslut, övergripande nationella miljömål samt att möta sin egen miljöprofil
vill Västra Orust Energitjänst (VOE) anlägga en solcellsanläggning med en installerad
effekt upp mot 1 MW. VOE har koncessionsrätten att distribuera elkraft i aktuellt
område.
Området som VOE vill arrendera är beläget på kommunens fastighet, MorlandaSlätthult 1:29, bredvid kommunens solvärmeanläggning, se kartbilaga daterad 201503-10. Markområdet är ca 4 000 kvm och är inte detaljplanelagt men ligger som
småindustri och serviceverksamheter i översiktsplanen (ÖP). Bygglov finns för
solvärmeanläggning på platsen, även för området med nu föreslagen
solcellsanläggning.
Arrendet blir en viktig pusselbit för att främja ökad andel förnybar energi på Orust
och en solcellsanläggning innebär att ytterligare ett steg kan tas för att uppnå målet
om ett energi- och klimatneutralt Orust till år 2020. Föreslagen solcellsanläggning
bedöms inte stå i konflikt med kommunens solvärmeanläggning. Bygglov bedöms
inte behövas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-21
Lägenhetsarrende, daterat 2015-03-12
Kartbilaga, daterad 2015-03-10
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna lägenhetsarrende för solcellsanläggning på fastigheten Morlanda-Slätthult
1:29, enligt avtal daterat 2015-03-12.
_________
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KS/2015:446
§ 58
Information om försäljning av kommunala tomter - utskottet för
samhällsutveckling
Rickard Karlsson, plan-, mark- och exploateringschef, informerar om försäljning av
kommunala tomter per april månad 2015.
Utskottet för samhällsutveckling tackar för informationen.
_________
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KS/2015:670
§ 59
Biblioteksplan för Orust kommun 2015-2019
Lars Jacobsson, bibliotekschef, och Eva Rengman, bibliotekarie, informerar om ny
biblioteksplan för Orust kommun 2015-2019.
Riksdagen har beslutat att landets kommuner ska upprätta biblioteksplaner för den
kommunala biblioteksverksamheten (Bibliotekslagen).
Syftet med biblioteksplanen är att skapa ett övergripande styrdokument. Det
innehåller en analys av den nuvarande verksamheten samt förslag till inriktning för
att på ett bättre sätt samverka med andra kommunala institutioner samt lokala
föreningar för att utveckla framtidens bibliotek. Folkbiblioteken arbetar vidare med
biblioteksplanens strategier genom att konkretisera målen i den lokala arbetsplanen
som upprättats årligen.
En arbetsgrupp har arbetat med att ta fram förslag till biblioteksplan genom samtal
och föreläsningar i gruppen. Även samtal med representanter från förvaltningsområdena lärande och omsorg, från staben och medborgarservice har hållits.
I förslaget ingår bland annat hur nuvarande och framtida arbete i biblioteken bedrivs
• Värna folkbibliotekets grundtankar
• Utveckla Kulturhuset Kajutan
• Lokal kulturhus (samutnyttja lokaler, till exempel genom ombyggnad av
Svanesunds bibliotek som ligger i skolan)
• Följa med i IT-utvecklingen (Digidel)
• Samverkan, bland annat inom Bibliotek i Väst
• Skolbibliotek
• Delaktighet (arbeta för och med……)
Efter dagens genomgång av Biblioteksplan 2015-2019 ska planen remitteras för
synpunkter och återkommer sedan till utskottet för samhällsutveckling för beslut om
förslag till kommunstyrelsen och antagande av kommunfullmäktige.
Utskottet för samhällsutveckling tackar för informationen.
_________
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Exp: Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2013:871
§ 60
Investering - Byte av tak, Orust Ridklubb
Manegebyggnaden på Orust Ridklubb har omfattande korrosionsskador på plåttaket.
Byggnaden stod klar 1994 och har ett korrigerat tak av stålplåt. Färgen har släppt och
rosten har fått ordentligt fäste i plåten, vilket har medfört läckor. Skicket på taket
bedöms vara så pass dåligt att det inte är möjligt att blästra och måla taket.
Korrosionsskadorna är djupa och eventuell blästring skulle innebära att det går hål på
plåten. Förvaltningen föreslog att hela takbeläggningen skulle bytas till en kostnad av
710 000 kronor.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-05-22 § 108 att avvakta med
föreslagen investering.
Orust Ridklubb har nu påtalat att problemet med taket har blivit större och något
måste göras åt det. Det föreligger risk för att hästarna skräms när det regnar in
vatten, vilket i sig kan leda till olyckor/skador på både ryttare, personal och hästar.
Byte av taket skulle idag kosta ca 750 000 kronor. Som alternativ till att byta ut
takbeläggningen har det framkommit ett billigare alternativ som innebär att det
istället läggs en elastisk massa, Thermoflex, på det befintligt tak. Kostnaden för det
blir totalt ca 375 000 kronor. Det kan vara ett gångbart alternativ, men livslängden på
Thermoflex är inte lika lång som för ett aluminiumtak. Thermoflex lämnar 15 års
förslitningsgaranti. Långsiktigt förordas att taket byts ut till ett nytt aluminiumtak.
Michael Relfsson (FPO) med instämmande av Anders Arnell (M) föreslår att ärendet
återremitteras för utredning av eventuella framtida övriga investeringsbehov inom de
tre närmast kommande åren.
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras och föreslår samtidigt att
utredningen ska täcka in de fem närmast kommande åren.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att återremittera ärendet för utredning av eventuella framtida övriga
investeringsbehov inom de fem närmast kommande åren.
_________
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KS/2015:146
§ 61
Informationsfrågor - utskottet för samhällsutveckling
Vid sammanträdet informerades om
•
•
•
•

Slutredovisning, Tuvesvik
Gångvägen mellan Strandgården och badplatsen, Ellös
Vitbokens rekommendationer kontra nuvarande projekt
Deltagande i styrgruppen för Henåns skola

_________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2013:2017
§ 62
Förslag på användningssätt av Hälleviksstrands brygga vid väg 770
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-14 § 117 att ställa sig positiv till att överta
ansvar för framtida underhåll av Hälleviksstrands brygga i samband med att det
allmänna underhållet för bryggan dras in av Trafikverket.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-26 § 207 att ge förvaltningsområde
samhällsutveckling i uppdrag att på effektivaste sätt fördela bryggan i verksamhet för
gästhamn, yrkestrafik, fasta båtplatser samt eventuell angöringsplats för
sjuktransporter från i huvudsak Käringön.
Beslut om indragning från allmänt underhåll har kommit från Trafikverket och
utredning om fördelning av bryggan har gjorts.
I huvudsak bör bryggan användas för gästhamnsverksamheten, vilket innebär en
beräknad årsintäkt på ca 83 000 kronor.
En yta för angöringsplats för sjuktransporter reserveras. Denna yta kommer även att
nyttjas som angöringsplats för större passagerarfartyg. Intäkter från dessa angöringar
är en mindre summa.
För att kunna nyttja bryggan enligt ovanstående förslag optimalt, krävs att bryggan
till viss del kläs in med en bryggkjol och att eventuellt en avsatts byggs på ena sidan.
Till detta kan viss del av överlåtelsesumman användas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-20
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att verkställa förslag enligt
tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-20, på fördelning av bryggan i Hälleviksstrand.
_________
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Exp: Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
KS/2014:1415
§ 63
Motion om bättre kollektivtrafik i STO-området
Folkviljan på Orust, genom Micael Relfsson föreslår i motion daterad 2014-09-11
”att en infrastrukturgrupp med deltagare från Orust, Stenungsund och Tjörns
kommuner bildas. Infrastrukturgruppens mål ska vara att inventera invånarnas behov
av miljövänligt resande. Utifrån denna inventering ska infrastrukturgruppen vidare ta
fram förslag på förändringar med syftet att skapa förutsättningar inom
kollektivtrafikområdet för våra invånare i STO-området”.
Motionären beskriver att möjligheterna till att åka kollektivt i STO-området
(Stenungsund-Orust-Tjörn) har försämrats på senare år till följd av att mer
befolkningstäta delar inom regionen prioriterats av Västtrafik. Vidare påtalas att detta
missgynnar framförallt våra ungdomar och inverkar negativt på inflyttning. Till detta
kommer viktiga miljöaspekter där kollektivtrafiken är att föredra framför bilburen
trafik.
Hösten 2014 initierades Tjörns samhällsbyggnadschef en arbetsgrupp bestående av
tjänstemän i Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Gruppen går under
arbetsnamnet Stråkmötes-gruppen. Gruppens uppdrag är att arbeta med Norra
stråket, Väg 160, Bohusbanan samt Expressbusstrafik. Uppdraget torde även kunna
vara intressant för Uddevalla kommun, varför det kan vara aktuellt med en utökning.
En skrivelse har tillskrivits både Trafikverket och Västtrafik där de båda
kommunerna poängterar behovet av årliga kommungemensamma träffar med resp.
organisation utöver de reguljära enskilda möten som görs. I mitten av april hölls det
första kommungemensamma mötet med Trafikverket för att ge inspel till kommande
trafikplanearbete. Ett liknande möte planeras med Västtrafik angående
kollektivtrafiken.
Förvaltningskontoret delar motionärens syn om att en tätare politisk
kommunsamverkan kan ge större påverkanskraft i kollektiv- och infrastrukturfrågor.
Den tjänstemannakonstellation med olika professioner som bildats är en bra grund
och en förstärkning i form av en politisk styrgrupp ytterligare öka kommunernas
gemensamma påverkanskraft. Orust kommun kan ta initiativ till bildandet genom att
utse sina politiska representanter och förslagsvis formulerar styrgruppen sedan ett
gemensamt uppdrag. Här bör samtliga infrastrukturfrågor inrymmas och
koordineras, där t.ex. det redan formerade Nordvästsvenska initiativet kan ses som
ett nav.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-19
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen

Orust kommun

Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12

2015-05-06

Kommunstyrelsen beslutar
att tilldela två ledamöter ett ansvar att ingå i styrgrupp och andra forum där
infrastruktur-/kollektivtrafikfrågor kräver politisk representation, och
att med detta beslut som underlag ställa förfrågan till Stenungsund, Tjörn, Kungälv
och Uddevalla om liknande representation, samt
att en återrapportering till kommunstyrelsen, inkl. ett förslag till styrgruppsuppdrag,
sker senast oktober 2015.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-19 anse motionen besvarad.
_________

Orust kommun
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2014:1714
§ 64
Motion om räddningstjänstens organisation
En motion har inkommit från Ulf Sjölinder, Folkpartiet Liberalerna angående
Räddningstjänstens organisation. Motionären hänvisar till att Stenungsund, Tjörn
och Lilla Edet utreder förutsättningarna för att genomföra ett fördjupat samarbete
inom Räddningstjänsten och att Orust kommun bör vara med i utredningen.
Hösten 2013 inkom en förfrågan från Tjörns kommun om Orust kommun ville ingå
i ett fördjupat samarbete. På uppdrag av kommunchefen utreddes denna fråga av
förvaltningsområde samhällsutveckling. Utredningen visade på att intressanta
samarbetsområden fanns inom t.ex. förebyggandeinsatser, övningar och utbildningar.
Utskottet för samhällsutveckling behandlade ärendet 2014-01-15 § 3 (KS/2013:96)
och beslutade att i nuläget inte göra någon beställning av en fördjupad utredning.
Det har sedan januari 2014 inte framkommit något nytt som föranleder ändrat
ställningstagande om denna utredning. Räddningstjänsterna kommunerna emellan
har idag genom Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ett operativt samarbete.
För närvarande undersöks om det finns skäl till utökat samarbete med Uddevalla
kommun. Räddningstjänsten i Orust kommun har sedan många år avtal med
Uddevalla kommun rörande samarbete. Sedan årsskiftet ingår Uddevalla kommun i
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, vilket gör att ingångna avtal med Uddevalla
kommun måste ses över. Detta arbete pågår under våren 2015 och i samband med
detta inbegrips eventuella nya utökade möjligheter till samarbete som skulle kunna
vara aktuellt från 2016.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll utskottet för samhällsutveckling 2014-01-15 § 3 (KS/2013:96)
Förvaltningsområde samhällsutvecklings tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-20
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till förvaltningsområde samhällsutvecklings skrivelse, daterad
2015-04-20, anse motionen besvarad.
_________

Orust kommun
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KS/2011:49
§ 65
Ombyggnation av Ängås 7-9 skola
•
•
•
•
•
•
•

Beslut har tagits om att göra mer omfattande renovering av köket än vad som
planerats från början
Färdigställandet av expeditionsdelar samt klassrum för mellanstadiet håller på
att slutföras
Entreprenaden har utökats kostnadsmässigt med 10 %. Mer arbete ska
utföras, vilket tar mer tid
De etapper som hittills gjorts klara har kunnat lämnas över enligt tidplanen.
Den sista etappen (förutom köket) ska enligt tidplanen vara klar till semestern
och kunna tas i bruk av skolan till höstterminen 2015
Den omfattande renoveringen av köket gör att ianspråktagandet kommer att
behöva senareläggas till oktober 2015 och kanske ännu lite senare
Slutbevis har erhållits för alla idag överlämnade etapper
Två etapper kvarstår, som är påbörjade men ej överlämnade samt etappen för
köket som håller på att projekteras.

Utskottet för samhällsutveckling tackar för informationen.
_________

Orust kommun
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KS/2013:1333
§ 66
Nybyggnad av förskola vid Bagarevägen
•
•
•
•

Smärre justeringar i projektet har varit tvunget att genomföras men är inte av
den karaktären att liggande budget äventyras
Huvudtidplanen för arbetet följs och det beräknas vara klart runt maj 2016.
Den mest kritiska tiden för planen är den tid det tar för att torka ut bygget
innan mattläggning sker
Grundarbetet slutfört och bottenplattorna till de 3 huskropparna är färdiga
Stomresningen har påbörjats tillsamman med inklädnad av objektet (tältet).

Utskottet för samhällsutveckling tackar för informationen.
_________

Orust kommun
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KS/2014:198
§ 67
Om- och tillbyggnad av Varekils skola
•
•
•
•
•
•

Renoveringen av skolan är omfattande men i dagsläget finns inget
alarmerande utifrån budget
Den beräknade tidplanen, med inflyttning 1 april 2015, håller inte utan
bedöms i dagsläget vara försenad 2 månader. Slutbesiktning sker till 26 juni
2015
Etapp 1 har tagits i bruk. Skolan är uppdelad i två delar så skolverksamheten
fungerar parallellt med byggnationen
Utvändiga arbeten är klara till ca 95 %
Rivning av etapp 2 klar och renoveringen är påbörjad
Projektet är komplicerat med många olika delar i en gammal skola så den
totala omfattningen av renoveringen i etapp 2 är inte klarlagd ännu. Renoveringsarbetet kan bli mer omfattande än vad som bedömts i projekteringen.

Utskottet för samhällsutveckling tackar för informationen.
_________

Orust kommun
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KS/2015:145
§ 68
Förvaltningsområdeschefen informerar - utskottet för samhällsutveckling
Förvaltningsområdeschef Lena Tegenfeldt informerar om
•

•

•

•

Bro till fastlandet: Vår konsult är klar med underlag/inspel till Västra
Götalandsregionen och deras upphandling av konsult för idéstudien.
Underlaget har varit i kommunstyrelsens presidium och där beslutades att
underlaget skulle sändas på remiss till kommuncheferna i Stenungsund och
Tjörns kommuner. Därefter går underlaget till Västra Götalandsregionen.
Information om detta ges vid nästa kommunstyrelsesammanträde
Rekrytering: Ny chef för affärsdrivande verksamhet blir Björn Martinsson.
Han tillträder 1 augusti 2015. Fastighetschefsrekryteringen pågår och
bedöms vara klar innan veckans slut. Trafik ingenjör är anställt samt ny markoch exploateringsingenjör
Lokalprinciper: I samband med ombyggnad av individ- och
familjeomsorgens (IFOs) lokaler och arbetsmiljöverkets krav kommer
kommunchefens ledningsgrupp att fatta beslut om vissa normer och
principer för kontorsrums storlek
Prognos april: Arbete med prognosen pågår och i dagsläget ser det ut som att
samhällsutveckling gör ett underskott om -200 000 kronor per april månad.
På helårsbasis är prognosen – 600 000 kronor.

Utskottet för samhällsutveckling tackar för informationen.
_________

Orust kommun

Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18

2015-05-06

Exp: Kommunfullmäktige
KS/2007:94
§ 69
Godkännande av förlängning av exploateringsavtal för Hals 2:126, f.d. Hals
2:41
2007-06-18 tecknades ett exploateringsavtal som hade för avsikt att fördela kostnader
för exploatering på fastigheten Hals 2:41. Avtalet förlängdes under 2011 att gälla till
och med 2014-12-31.
Vid årsskiftet 2014/2015 återstod fortfarande delar av exploateringen. En ny
avtalsförlängning krävs för att slutföra punkterna 4.8 och 4.9 i avtalet. Punkterna
avser upprustning/byggnation vad gäller anslutning till allmän väg 734, byggnation av
busshållplats på väg 734 samt trafikhöjande åtgärder på Halsvägen. Avtalet bedöms
behöva förlängas till 2017-01-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-04
Grundavtal, daterat 2007-02-27
Uskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förlängning av exploateringsavtal avseende fastigheten Hals 2:126, f.d.
Hals 2:41, till och med 2017-01-01.
_________
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Exp: Administrativ samordnare
KS/2015:690
§ 70
Utökad serveringstid för alkoholtillstånd Deli dar mare/Kvarnen, Magasin
125, Mollösund
Ansökan inkom till Tillståndsmyndigheten den 4 mars 2015. Ansökan avser utökad
serveringstid tillsvidare att servera alla slag av alkoholdrycker till allmänheten från kl.
11:00 till kl. 02:00 alla dagar i restauranglokal och på uteservering i Deli dar mare/
Kvarnen, Magasin 125, Mollösund.
Taner Deniz har idag serveringstid från kl. 11:00 till kl. 01:00 alla dagar i
restauranglokalen och på uteservering.
Ärendet har remitterats för yttrande till Polismyndigheten i Västra Götaland och
Miljö och byggnadsförvaltningen i Orust kommun. Båda remissinstanserna har
inkommit med svar.
Polismyndigheten i Västra Götaland har i yttrande daterat den 12 mars 2015 avstyrkt
ansökan. Ur ordningssynpunkt, samt med hänsyn till de boende kan
Polismyndigheten inte tillstyrka serveringstider efter kl. 01:00. Restaurangen ligger i
anslutning till gästhamn och bostäder och Polismyndigheten får varje år in klagomål
på störande personer i anslutning till verksamheterna i hamnen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har i yttrande daterad den 1 april 2015 avstyrkt
ansökan.
Förvaltningen menar att restaurangen ligger i tätbebyggd skärgårdsmiljö. Klagomål
från omkringboende inkommer generellt regelbundet, avseende höga bullernivåer
från musik och gäster vid etablissemangen i området. Klagomål innefattar ofta att
störningar inträder när gäster förflyttar sig till och från lokalerna i området, och då i
form av högljudda sällskap, offentlig urinering, bråk och fylla.
Det inkommer också synpunkter från verksamheter i området om att de störs av
andra verksamheter som har öppet längre och som medför störningar och hög
ljudnivå. Miljö och byggnadsförvaltningen bedömer att öppettiderna allmänt bör
begränsas till kl. 01:00 i Mollösunds tätort.
Tillståndsenheten i Göteborgs kommun har den 13 mars 2015 kommunicerat
uppgifterna i Polismyndighetens remissvar till sökande, samt den 1 april 2015
kommunicerat uppgifterna i miljö och byggnadsförvaltningens remissvar.
Taner Deniz har via telefon uttryckt att han är förvånad över Polismyndighetens
remissvar eftersom de vid tidigare ansökan tillstyrkt serveringstid till kl.02:00. Detta
skedde 2012.
Taner Deniz menar vidare att andra restauranger i området har serveringstid till kl.
02:00.
Taner Deniz har inte bemött Miljö och byggnadsförvaltningens remissvar.
Av Polismyndighetens och Miljö- och byggnadsförvaltningens yttrande framgår det
att det föreligger risk för alkoholrelaterade olägenheter vid en förlängning av

Orust kommun

Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20

2015-05-06

serveringstiden. Möjlighet till utökning av serveringstiden från kl. 01:00 till kl. 02:00
alla dagarna i restauranglokalen och på uteserveringen kan därför inte anses föreligga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-04
Utredning från Tillståndsmyndigheten Göteborg, daterad 2015-04-21
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att avslå ansökan om utökade serveringstider.
_________

