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Kommunförvaltningen
Per Einarsson
telefon 0304-33 41 09
e-post: per.einarsson@orust.se

Revidering av investeringsbudget 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna reviderad investeringsbudget för 2021 i enlighet med tjänsteskrivelse
daterad 2021-01-28, vilket innebär att investeringsnivån höjs med 37 miljoner
kronor från tidigare beslutad nivå på 100 miljoner kronor till totalt 137 miljoner
kronor för år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för 2021 med plan 2022-2023,
2020-11-12, § 98. Den beslutade investeringsnivån för 2021 uppgick till högst 100
miljoner kronor. När 2020 års ekonomiska utfall för investeringarna nu är klart blev
utfallet 130 miljoner kronor. Det ska jämföras med budgeten som var på 170 miljoner
kronor. Differensen beror till största delen på att större investeringar som är igångsatta,
inte hade de investeringsutgifter som var budgeterade under 2020 av olika anledningar.
Efter genomgång av projekten görs bedömningen att en stor del av icke utnyttjade
budgetmedel 2020 behöver flyttas över till 2021 års investeringsbudget. De pågående
projekten som berörs är bland annat ombyggnationen av Strandgårdens äldreboende,
Gullholmsbadspiren och Ellös avloppsreningsverk samt åtgärder på återvinningscentral.
Det är resultatet och kassaflödet som avgör om kommunen kan finansiera sina
investeringar med egna medel eller om nyupplåning krävs. För 2021 planeras ingen
nyupplåning och även om investeringsnivån nu höjs med 37 miljoner kronor är
bedömningen att vi klarar att finansiera investeringarna eftersom vi har en god likviditet,
det vill säga mer likvida medel på banken än vad vi budgeterat både under 2020 och
2021.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår kommunförvaltningen att
fullmäktige höjer investeringsnivån från 100 till 137 miljoner kronor utan att ändra
resultat-, balans- och kassaflödesbudget eller de finansiella målen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-28
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-10

§ 26
Revidering av investeringsbudget 2021

KS/2019:1647

Kommunstyrelsens arbetsutskotts till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna reviderad investeringsbudget för 2021 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2021-0128, vilket innebär att investeringsnivån höjs med 37 miljoner kronor från tidigare beslutad nivå på
100 miljoner kronor till totalt 137 miljoner kronor för år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för 2021 med plan 2022-2023, 2020-11-12,
§ 98. Den beslutade investeringsnivån för 2021 uppgick till högst 100 miljoner kronor. När 2020
års ekonomiska utfall för investeringarna nu är klart blev utfallet 130 miljoner kronor. Det ska
jämföras med budgeten som var på 170 miljoner kronor. Differensen beror till största delen på
att större investeringar som är igångsatta, inte hade de investeringsutgifter som var budgeterade
under 2020 av olika anledningar. Efter genomgång av projekten görs bedömningen att en stor del
av icke utnyttjade budgetmedel 2020 behöver flyttas över till 2021 års investeringsbudget. De
pågående projekten som berörs är bland annat ombyggnationen av Strandgårdens äldreboende,
Gullholmsbadspiren och Ellös avloppsreningsverk samt åtgärder på återvinningscentral.
Det är resultatet och kassaflödet som avgör om kommunen kan finansiera sina investeringar med
egna medel eller om nyupplåning krävs. För 2021 planeras ingen nyupplåning och även om
investeringsnivån nu höjs med 37 miljoner kronor är bedömningen att vi klarar att finansiera
investeringarna eftersom vi har en god likviditet, det vill säga mer likvida medel på banken än vad
vi budgeterat både under 2020 och 2021.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår kommunförvaltningen att fullmäktige höjer
investeringsnivån från 100 till 137 miljoner kronor utan att ändra resultat-, balans- och
kassaflödesbudget eller de finansiella målen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-28
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 47
Revidering av investeringsbudget 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-24

KS/2019:1647

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna reviderad investeringsbudget för 2021 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2021-0128, vilket innebär att investeringsnivån höjs med 37 miljoner kronor från tidigare beslutad nivå på
100 miljoner kronor till totalt 137 miljoner kronor för år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för 2021 med plan 2022-2023, 2020-11-12,
§ 98. Den beslutade investeringsnivån för 2021 uppgick till högst 100 miljoner kronor. När 2020
års ekonomiska utfall för investeringarna nu är klart blev utfallet 130 miljoner kronor. Det ska
jämföras med budgeten som var på 170 miljoner kronor. Differensen beror till största delen på
att större investeringar som är igångsatta, inte hade de investeringsutgifter som var budgeterade
under 2020 av olika anledningar. Efter genomgång av projekten görs bedömningen att en stor del
av icke utnyttjade budgetmedel 2020 behöver flyttas över till 2021 års investeringsbudget. De
pågående projekten som berörs är bland annat ombyggnationen av Strandgårdens äldreboende,
Gullholmsbadspiren och Ellös avloppsreningsverk samt åtgärder på återvinningscentral.
Det är resultatet och kassaflödet som avgör om kommunen kan finansiera sina investeringar med
egna medel eller om nyupplåning krävs. För 2021 planeras ingen nyupplåning och även om
investeringsnivån nu höjs med 37 miljoner kronor är bedömningen att vi klarar att finansiera
investeringarna eftersom vi har en god likviditet, det vill säga mer likvida medel på banken än vad
vi budgeterat både under 2020 och 2021.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår kommunförvaltningen att fullmäktige höjer
investeringsnivån från 100 till 137 miljoner kronor utan att ändra resultat-, balans- och
kassaflödesbudget eller de finansiella målen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-10 § 26 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna reviderad investeringsbudget för 2021 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2021-0128, vilket innebär att investeringsnivån höjs med 37 miljoner kronor från tidigare beslutad nivå på
100 miljoner kronor till totalt 137 miljoner kronor för år 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-28
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Orust kommun
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-24
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om överföring av servitut från fastigheten Käringön 1:147 till Käringön
1:128 samt friköp av markområdet inom detaljplanen 1421-P13.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avslå ansökan om överföring av servitutet med hänvisning till kommunens
riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
2. Avslå ansökan om friköp av markområdet inom detaljplanen 1421-p13 med
hänvisning till kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av
mark.
Sammanfattning av ärendet
Käringön 1:147 har idag ett servitut (1421-865.C) för ändamålet uthus på kommunens
fastighet Käringön 1:1. Idag benämns detta uthus med namnet Brygghuset.
Ägarna till Käringön 1:128 håller idag på att starta upp en verksamhet i Brygghuset som
består av flera olika delar där bland annat undervattensinspektioner, kajakuthyrning samt
båtutflykter erbjuds. Ägarna av Käringön 1:128 har därför förvärvat brygghuset ifrån
ägaren av Käringön 1:147 och för att köpet inte ska ogiltigförklaras behöver servitutet
överföras till Käringön 1:128. För att kunna överföra servitutet krävs ett godkännande
ifrån Orust kommun som ägare till den tjänande fastigheten Käringön 1:1. Ägarna till
fastigheten Käringön 1:128 har därför ansökt till Orust kommun om att få överföra
servitutet från den härskande fastigheten Käringön 1:147 till sin fastighet Käringön
1:128.
Ägarna till Käringön 1:128 har även utryckt en önskan om att genom sitt aktiebolag
Vinga Konstruktion få friköpa markområdet inom detaljplanen 1421-P13, i det fall att
överföringen av servitutet inte går att genomföra.
Utredning
Nuläge
Ägarna till Käringön 1:128 har utan att informera Orust kommun tagit initiativ till en
lantmäteriförrättning för att kunna möjliggöra överföringen av servitutet. Överföring av
ett servitut innebär att det ursprungliga servitutet upphävs och ersätts med ett nybildat
servitut, vilket utförs av Lantmäteriet, genom en fastighetsreglering. Lantmäteriet måste
därför göra en ny bedömning och därmed tillämpa bestämmelserna i
fastighetsbildningslagen (FBL) vid bildandet av det nya servitutet. Enligt FBL ska
servitut som bildas genom fastighetsreglering vara av väsentlig betydelse för fastighetens
ändamålsenliga användning.
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Enligt detaljplan 1421-P19 är den tillåtna markanvändningen inom fastigheten Käringön
1:128 planlagd som bostadsändamål (B). Enligt detaljplan 1421-P13 del av Käringön
(Affärsbod) är den tillåtna markanvändningen för brygghuset planlagd för ändamålen
hamn, handel och hantverk (VH).
Enligt detaljplan 1421-P13 saknas det förbud emot avstyckning, vilket innebär att ett
frigörande av markområdet inom detaljplanen 1421-P13 kan möjliggöras, ifall
kommunen som fastighetsägare till Käringön 1:1 medger detta. En sådan
fastighetsbildningsåtgärd utförs av Lantmäteriet och benämns avstyckning.
Förrättningsåtgärden innebär att markområdet inom detaljplanen 1421-P13 blir
avstyckad från kommunens fastighet Käringön 1:1 (stamfastighet) och således bildar en
ny fastighet (styckningslott).
Bedömning
Förvaltningen ser problematiken med att upphäva servitutet 1421-865.C för att sedan
försöka skapa ett nytt servitut, till förmån för Käringön 1:128. Detta med anledning av
att Käringön 1:128 är planlagd för bostadsändamål och brygghuset för ändamålen hamn,
handel och hantverk. Förvaltningen menar därför att det skulle vara felaktigt att hävda
att det är av väsentlig betydelse för en bostadsfastighet som Käringön 1:128 att erhålla
ett servitut för en byggnad där det ska bedrivas verksamhet.
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges
följande: ”Servitut är en rättighet för en fastighet att använda en del av en annan
fastighet för t.ex. väg, byggnad eller brunn. Ett servitut är knutet till en fastighet och
gäller oavsett vem som är fastighetsägare. Kommunens mark upplåts genom servitut
enbart där ändamålet är av västenlig betydelse.
Förvaltningen anser att det inte är av väsentlig betydelse för en bostadsfastighet att
erhålla ett servitut för en byggnad där det ska bedrivas verksamhet. Ett beslut om att
avslå ansökan om överföring av servitutet har således stöd i kommunens riktlinjer för
upplåtelser, förvärv och försäljning av mark samt FBL.
Kommunens ambition är att så många kommunmedlemmar som möjligt ska ha
möjlighet att inneha sjöbod. Käringön 1:128 har redan idag servitut för två byggnader
varav den ena ligger vid stranden och bedöms av förvaltningen definieras som en
sjöbod. Ägarna av Käringön 1:128 innehar även ett arrende för sjöbod och brygga på
kommunens mark. Ett medgivande till den ansökt överföring av servitut skulle
motverka kommunens ambition.
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges
följande: ”Innan försäljning av en fastighet eller del av fastighet genomförs bör
kommunen göra en bedömning om marken utgör strategisk mark eller av andra skäl bör
stanna kvar i kommunens markreserv”.
Förvaltningen anser att det är av stor vikt att värna allmänhetens fria rörlighet i
strandnära läge och friköp innebär en stor risk för ökad privatisering. Ett beslut om att
avslå ansökan om friköp av markområdet inom detaljplanen 1421-P13 har således stöd i
kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-22
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Käringön 1:147 och Brygghuset

Käringön 1:147 och Brygghuset

Brygghuset

Käringön 1:147

Käringön 1:147 och 1:128

Käringön 1:128

Käringön 1:147, 1:128 och Brygghuset

Översiktsbild, Käringön 1:128 (Längst till vänster), Käringön 1:147 (Mitten) och
Brygghuset (Längst åt höger).

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-08

§ 26
KS/2020:570
Beslut om överföring av servitut från fastigheten Käringön 1:147 till Käringön 1:128
samt friköp av markområdet inom detaljplanen 1421-P13
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Avslå ansökan om överföring av servitutet med hänvisning till kommunens riktlinjer för
upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
2. Avslå ansökan om friköp av markområdet inom detaljplanen 1421-P13 med hänvisning
till kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
Sammanfattning av ärendet
Käringön 1:147 har idag ett servitut (1421-865.C) för ändamålet uthus på kommunens fastighet
Käringön 1:1. Idag benämns detta uthus med namnet Brygghuset.
Ägarna till Käringön 1:128 håller idag på att starta upp en verksamhet i Brygghuset som består av
flera olika delar där bland annat undervattensinspektioner, kajakuthyrning samt båtutflykter
erbjuds. Ägarna av Käringön 1:128 har därför förvärvat brygghuset ifrån ägaren av Käringön
1:147 och för att köpet inte ska ogiltigförklaras behöver servitutet överföras till Käringön 1:128.
För att kunna överföra servitutet krävs ett godkännande ifrån Orust kommun som ägare till den
tjänande fastigheten Käringön 1:1. Ägarna till fastigheten Käringön 1:128 har därför ansökt till
Orust kommun om att få överföra servitutet från den härskande fastigheten Käringön 1:147 till
sin fastighet Käringön 1:128.
Ägarna till Käringön 1:128 har även utryckt en önskan om att genom sitt aktiebolag Vinga
Konstruktion få friköpa markområdet inom detaljplanen 1421-P13, i det fall att överföringen av
servitutet inte går att genomföra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-22
Översiktskarta
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Avslå ansökan om överföring av servitutet med hänvisning till kommunens riktlinjer för
upplåtelser, förvärv och försäljning av mark
2. Avslå ansökan om friköp av markområdet inom detaljplanen 1421-P13 med hänvisning
till kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 48
Beslut om överföring av servitut från
fastigheten Käringön 1:147 till Käringön
1:128 samt friköp av markområdet inom
detaljplanen 1421-P13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-24

KS/2020:570

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Avslå ansökan om överföring av servitutet med hänvisning till kommunens riktlinjer för
upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
2. Avslå ansökan om friköp av markområdet inom detaljplanen 1421-P13 med hänvisning till
kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
Sammanfattning av ärendet
Käringön 1:147 har idag ett servitut (1421-865.C) för ändamålet uthus på kommunens fastighet
Käringön 1:1. Idag benämns detta uthus med namnet Brygghuset.
Ägarna till Käringön 1:128 håller idag på att starta upp en verksamhet i Brygghuset som består av
flera olika delar där bland annat undervattensinspektioner, kajakuthyrning samt båtutflykter
erbjuds. Ägarna av Käringön 1:128 har därför förvärvat brygghuset ifrån ägaren av Käringön
1:147 och för att köpet inte ska ogiltigförklaras behöver servitutet överföras till Käringön 1:128.
För att kunna överföra servitutet krävs ett godkännande ifrån Orust kommun som ägare till den
tjänande fastigheten Käringön 1:1. Ägarna till fastigheten Käringön 1:128 har därför ansökt till
Orust kommun om att få överföra servitutet från den härskande fastigheten Käringön 1:147 till
sin fastighet Käringön 1:128.
Ägarna till Käringön 1:128 har även utryckt en önskan om att genom sitt aktiebolag Vinga
Konstruktion få friköpa markområdet inom detaljplanen 1421-P13, i det fall att överföringen av
servitutet inte går att genomföra.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-02-08 § 26 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Avslå ansökan om överföring av servitutet med hänvisning till kommunens riktlinjer för
upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
2. Avslå ansökan om friköp av markområdet inom detaljplanen 1421-P13 med hänvisning till
kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-22
Översiktskarta daterad 2021-01-22
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering

1

Datum

Diarienummer

2020-12-17

KS/2015:1817

1(1)

Kommunförvaltningen
Carina Johansson
telefon 0304-33 43 76
e-post: carina.johannsson@orust.se

Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25

Sammanfattning av ärendet
Den 2 december 2020 fick utskottet för samhällsutveckling information om det arbete
som pågår med att ändra detaljplanen för fastigheten Kungsviken 1:25
På sammanträdet presenterades syftet med planändringen och vad ändringen innebär i
förhållande till det som finns reglerat i gällande detaljplan. Bland annat presenterades
följande:
 I gällande detaljplan finns byggrätter för hamnmagasin och ändringen medger
boende istället
 Ändringen är förenlig med ÖP 09
 Ytan är redan ianspråktagen
 Förslaget innebär att planen villkoras med att översvämningssäkerhet
genomförs, eventuella markföroreningar åtgärdas och att en allmän tillgänglig
passage vid vattnet kan lösas.
Efter informationen beslutades att ärendet skulle återkomma för beslut på
nästkommande sammanträde den 11 januari 2021.

ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-08

§ 32
KS/2015:1817
Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att
Avbryta detaljplaneläggningen av Kungsviken 1:25 med motivet att kommunen anser att den
aktuella platsen i Kungsviken inte ska tas i anspråk för boendeändamål enligt pågående
detaljplaneläggning. Platsen lämpar sig bättre för hamnändamål såsom gällande detaljplan såsom
gällande detaljplan reglerar, som bland annat säkerställer parkeringsplatser och andra väsentliga
hamnfunktioner i betydligt större utsträckning. Under samrådet har det också framkommit en rad
negativa synpunkter från berörda och boende i Kungsviken.
Detta beslut får inte överklagas enligt 13 kap 1 § Plan- och bygglagen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Den 2 december 2020 fick utskottet för samhällsutveckling information om det arbete som pågår
med att ändra detaljplanen för fastigheten Kungsviken 1:25
På sammanträdet presenterades syftet med planändringen och vad ändringen innebär i
förhållande till det som finns reglerat i gällande detaljplan. Bland annat presenterades följande:
 I gällande detaljplan finns byggrätter för hamnmagasin och ändringen medger boende
istället
 Ändringen är förenlig med ÖP 09
 Ytan är redan ianspråktagen
 Förslaget innebär att planen villkoras med att översvämningssäkerhet genomförs,
eventuella markföroreningar åtgärdas och att en allmän tillgänglig passage vid vattnet kan
lösas.
Efter informationen beslutades att ärendet skulle återkomma för beslut på nästkommande
sammanträde den 11 januari 2021.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 20 att bordlägga ärendet i en månad.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla Buhr (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att:
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-08

Avbryta detaljplaneläggningen av Kungsviken 1:25 med motivet att kommunen anser att den
aktuella platsen i Kungsviken inte ska tas i anspråk för boendeändamål enligt pågående
detaljplaneläggning. Platsen lämpar sig bättre för hamnändamål såsom gällande detaljplan såsom
gällande detaljplan reglerar, som bland annat säkerställer parkeringsplatser och andra väsentliga
hamnfunktioner i betydligt större utsträckning. Under samrådet har det också framkommit en rad
negativa synpunkter från berörda och boende i Kungsviken.
Rolf Sörvik (V) föreslår kommunfullmäktige att arbetet med detaljplanen för Kungsviken 1:25
ska fortsätta enligt tidigare beviljat plantillstånd.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Ulla Buhrs (S) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Planenheten

2

RESERVATION, punkt 8
Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25,
KS/2015:1817
Vi yrkar på en återremiss. Redan i utskottet påpekade vi att det knappt fanns några handlingar i
det här ärendet och att det behövs mer underlag för att kunna ta ett för alla inblandade parter
riktigt beslut.
När nu ärendet är uppe i KS har inte dessa efterfrågade handlingar tagits fram, varför vi yrkar på
en återremiss så att alla i KS kan hämta in relevant underlag för beslut.
Kia Nordqvist Mp, Lars Larsson C och Rolf Sörvik V
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-24

§ 51
KS/2015:1817
Beslut om fortsatt planarbete med ändring
av detaljplan för Kungsviken 1:25
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avbryta detaljplaneläggningen av Kungsviken 1:25 med motivet att kommunen anser att den
aktuella platsen i Kungsviken inte ska tas i anspråk för boendeändamål enligt pågående
detaljplaneläggning. Platsen lämpar sig bättre för hamnändamål såsom gällande detaljplan såsom
gällande detaljplan reglerar, som bland annat säkerställer parkeringsplatser och andra väsentliga
hamnfunktioner i betydligt större utsträckning. Under samrådet har det också framkommit en rad
negativa synpunkter från berörda och boende i Kungsviken.

Detta beslut får inte överklagas enligt 13 kap 1 § Plan- och bygglagen.

Reservationer
Kia Nordqvist (MP), Rolf Sörvik (V) och Lars Larsson (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet
till förmån för eget förslag om återremiss.

Sammanfattning av ärendet
Den 2 december 2020 fick utskottet för samhällsutveckling information om det arbete som pågår
med att ändra detaljplanen för fastigheten Kungsviken 1:25
På sammanträdet presenterades syftet med planändringen och vad ändringen innebär i
förhållande till det som finns reglerat i gällande detaljplan. Bland annat presenterades följande:
 I gällande detaljplan finns byggrätter för hamnmagasin och ändringen medger boende
istället
 Ändringen är förenlig med ÖP 09
 Ytan är redan ianspråktagen
 Förslaget innebär att planen villkoras med att översvämningssäkerhet genomförs,
eventuella markföroreningar åtgärdas och att en allmän tillgänglig passage vid vattnet kan
lösas.
Efter informationen beslutades att ärendet skulle återkomma för beslut på nästkommande
sammanträde den 11 januari 2021.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 20 att bordlägga ärendet i en månad.
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-24

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-02-08 § 32 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avbryta detaljplaneläggningen av Kungsviken 1:25 med motivet att kommunen anser att den
aktuella platsen i Kungsviken inte ska tas i anspråk för boendeändamål enligt pågående
detaljplaneläggning. Platsen lämpar sig bättre för hamnändamål såsom gällande detaljplan såsom
gällande detaljplan reglerar, som bland annat säkerställer parkeringsplatser och andra väsentliga
hamnfunktioner i betydligt större utsträckning. Under samrådet har det också framkommit en rad
negativa synpunkter från berörda och boende i Kungsviken.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla Buhr, Britt-Marie Andrén Karlsson (S), Anne Kolni och Anders Arnell (M) yrkar bifall till
utskottet för samhällsutvecklings beslut.
Kia Nordqvist (MP), Rolf Sörvik (V) och Lars Larsson (C) yrkar på att ärendet återremitteras till
utskottet för samhällsutveckling. Återremissen motiveras med att det inte finns tillräckligt med
underlag för att fatta ett väl övervägt beslut i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen kan bifalla utskottet för samhällsutvecklings
förslag och finner att så är fallet.
Beslutet skickas till
Planenheten
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Byggnad med sadeltak skall ha en taklutning om högst 35 grader och lägst 30 grader.
Byggnad eller byggnadsdel (t.ex. s k snedtäcka) med pulpettak skall ha en taklutning
om minst 5 grader och högst 15 grader.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Fastighetsstorlek (PBL 18 § första stycket)
Minsta fastighetsstorlek inom BV område är 100 kvadratmeter.
Byggnaders placering (PBL 4 kap 16 § 1)

N=6456600

Lägsta golvnivå för byggnad inom BV betecknat område är +2,3 meter över kartans
0-plan (RH 2000). Byggnad inom V betecknat område får uppföras med lägre
golvnivå men skall då utföras konstruktionsmässigt så att byggnaden kan höjas.

Planområdesgräns

1

1

Användningsgräns

1

Egenskapsgräns
1

Byggnaders utformning (PBL 4 kap 16 kap 1)
Byggnad skall utföras med sadeltak med takåsen parallell med byggnadens långsida
alternativt med pulpettak.

3

V
+6,0

2

u

2

Fasadmaterial ska vara stående träpanel som målas med matt faluröd färg,
alternativt behandlas med järnvitriol.

(PBL 4 kap 5 § 2,8 § 2 och 30 §)
5

2

N=6456550

u
8

+2,0

1

GATA
x

WV

b2

BV

+7,5

b2

+7,5

x
u

Byggnad för avfallsändamål (endast hushållsavfall för fastigheter
inom planområdet)

V

Hamnändamål

5

b3

+2,0

(PBL 4 kap 5 § 3 och 30 §)

6

e 40
b2

+7,3

x

W

Öppet vatten och vattenområde

b1

x

x

W

(PBL 4 kap 5 § 2, 8 § 2 och 30 §)
16

1
+7,5

+0,0 Föreskriven markhöjd över kartans 0-plan (RH 2000). Avvikelser från angiven
höjd får ske med +/- 0,1 meter.

u
u
x

+0,0

b1

+0,0 Lägsta markhöjd över kartans 0-plan (RH 2000)

Föreskriven höjd över kartans 0-plan (RH 2000). Avvikelser
från angiven höjd får ske med +/- 0,2 meter (PBL 4 kap 11 § 3)

1

19

Byggnad skall grundläggas på stödpålar till fast botten. Alternativt skall
utschaktning och återfyllnad utföras med lätt fyllnadsmaterial så att den
sammanlagda tillskottsbelastningen för byggnad och markhöjning begränsas
till 4 kPa.
b3
Byggnad skall grundläggas på stödpålar till fast botten. Alternativt skall
utschaktning och återfyllnad utföras med lätt fyllnadsmaterial så att den
sammanlagda tillskottsbelastningen för byggnad och markhöjning begränsas
till 8 kPa.
Rumshöjd för byggnad inom BV betecknat område får vara lägst 2,1 meter.
Byggnadsdelar under nivån +2,7 meter skall utföras med vattentålig konstruktion.
Markens anordnande (PBL 4 kap 10,13 och 16 §)
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e160
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N=6456450

n1

E

+5,5

Bebyggelsens omfatting (PBL 4 kap 11 § 1 och 3)
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27

n1

24
+1,50

Byggnad skall grundläggas på stödpålar till fast botten.

b2

9

BV

b1

Bostäder och hamnändamål. Parhus

V

u

3

b1

(PBL 4 kap 16 kap 1)

BV
u

b2

+7,5

N=6456500

Naturområde

Kvartersmark (PBL 4 kap 5 § 3,11 § 2 och 30 §)

5

+4,70

+7,5

x

NATUR

Takmaterial skall vara takpannor i matt tegelröd färg alternativt, om byggnad
behandlas med järnvitriol, takpannor i matt ljusgrå färg. Tak får även täckas med
bandtäckt plåt i röd eller grå färg.

+7,5

+7,5

b1

Lokaltrafik

n1

+2,0

u
x

Vx

GATA

p

Parkering skall anordnas

Högsta tillåten markbelastning genom uppfyllnad är, där inte annat särskilt är angivet,
4 kPa. Uppfyllnad till avsedd/föreskriven markhöjd skall därför delvis ske med lätt
fyllnadsmaterial t.ex. cellplast.

e1 00 Största total byggnadsarea i kvadratmeter inom egenskapsgränsen.

Inom u betecknat område är högsta tillåten markbelastning genom uppfyllnad 3 kPa.

Största total boarea per lägenhet är 50 m2. Utöver detta får en med
bostadsbygganden sammanbyggd förrådsdel i ett plan uppföras.
(PBL 4 kap 8 § 2)

n1

Högsta tillåten markbelastning genom uppfyllnad är 15 kPa. Slänt mot vatten
skall ha lutning ca 1:3.

Utfart (PBL 4 kap 9 §)
Körbar förbindelse får ej anordnas.

(PBL 4 kap 11 § 3)
17

p

Marken får inte förses med byggnad.

u

Marken får endast bebyggas med till huvudbyggnaden
sammanbyggd förrådsdel. Största totalhöjd är +5,3 meter
över kartans 0-plan (RH 2000).

N=6456400

13

NATUR

(PBL 4 kap 21 §)
Detaljplanens genomgörandetid är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
(PBL 4 kap 6 §)
Allmänna platser inom planområdet skall ha enskilt huvudmannaskap.

31

Strandskydd (PBL 4 kap 6 §)
Strandskyddet upphävs inom hela planområdet.

(PBL 4 kap11 § 1,16 § 1)
+0,0

PLANKARTA

0

10

20

30

40

50

100 m

Högsta nockhöjd i meter över kartans 0-plan (RH 2000)

SKALA 1:1000 (A2)

u
x

(PBL 4 kap 11 § 1,16 § 1)

(PBL 4 kap 6 §)
Marken skall vara tillänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar
Marken skall vara tillänglig för allmän gång- och cykeltrafik.
Illustationslinje (ej juridisk bindande)

Samrådshandling

BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTA
Grundkarta för
Kungsviken 1:25
Orust kommun, Västra Götalands län

Traktgräns

Gränspunkt

Fastighetsgräns
Punkt i rutnät

Ledningsrätt

Detaljredovisningen aktuell 2017-10-03

Gemensamhetsanläggning

Mätklass: III

Byggnader (fasadlinje karterad)

Koordinatsystem

Byggnader (takkant karterad)

I plan: Sweref 99 12 00

Skärmtak

1:2

s:1

Registernummer

SKALA 1:5000 (A2)

Kartskala 1:1000 A2

76
5

Nivåkurvor
Fornlämning

Gångbana
Grundkartan upprättad av:

Beteckningsstandard: HMK

LÄGESKARTA

Orust kommun

Traktnamn

-Fastighetsförteckning
-Geotekniska utredningar

Slänt

I höjd: RH 2000

KUNGSVIKEN 1:25

Strandskydd

KUNGSVIKEN

Fastighetsredovisningen aktuell 2017-10-02

- Plankarta med bestämmelser,
denna handling
- Illustrationskarta
- Planbeskrivning

Vägkant

Tobias Gustafsson, mätningsingenjör
Mazen Abou Jahjah, mätningsingenjör

ORUST KOMMUN
Upprättad med standardförfarande
enligt plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) i dess lydelse
efter 1 januari 2015

Dnr: KS/2015:1817

Rickard Karlsson
Chef plan, mark och
exploatering

Tove Nilsson
Planarkitekt

Orust kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-11

§ 19
KS/2018:1522
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Bifalla avsägelsen från Håkan Johansson.

Sammanfattning av ärendet
Håkan Johansson (SD) avsade sig i skrivelse, daterad 2020-12-15, sitt uppdrag som ersättare
kommunstyrelsen.
Förslag på ersättare kommer vid nästa kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Håkan Johansson
Troman

1

Datum

Diarienummer

2021-01-28

KS/2021:136

1(2)

Kommunförvaltningen
Per Einarsson
telefon 0304-33 41 09
e-post: per.einarsson@orust.se

Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006
och i dagsläget omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att
årligen ta fram och jämföra resultat med varandra för att utveckla kvaliteten på
tjänsterna. Men KKiK är mer än en samling relevanta nyckeltal. Det är också en arena
för att och utveckla och vässa styrningen och ledningen i kommunen.
Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som
stärker de förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med
medborgarna. Det finns således ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges
perspektiv som avspeglas i områdena och underliggande nyckeltal.
I rapporten redovisas Orust kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK under de tre
senaste åren. Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. Saknas
siffror för 2020 beror det troligen på att det inte finns nationell statistik för året,
alternativt har vår kommun inte rapporterat in. Flera av de nyckeltal som Orust inte har
rapporterad data på kommer att uppdateras under året. Kostnadsnyckeltal till exempel
publiceras först efter att räkenskapssammandragen för kommunerna har kommit in till
SCB, vilket innebär att de finns tillgängliga efter sommaren. För att analysera data, få
mer information, se de senaste resultaten samt jämföra med andra kommuner besök
webbplatsen www.kolada.se.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-28
Rapport KKiK 2020 Orust kommun
Beslutet skickas till
Ekonomienheter
Sektor omsorg
Sektor lärande
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Sektor samhällsutveckling
Sektor miljö och bygg
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Orust kommun

Kommunens
Kvalitet i Korthet (KKiK)
Kommunspecifik rapport 2020

Orust kommun

0

Orust kommun

Vad är Kommunens Kvalitet i Korthet?
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och i dagsläget
omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat
med varandra för att utveckla kvaliteten på tjänsterna. Det utvecklas succesivt och idag kan vi med
belägg påstå att de nyckeltal som utvecklats och används är stabila och i allra högsta grad relevanta, även
i kristider. Men KKiK är mer än en samling relevanta nyckeltal. Det är också en arena för att och
utveckla och vässa styrningen och ledningen i kommunen.
Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de
förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna. Det finns således ett
politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och
underliggande nyckeltal.
Följande vägledande principer definierar KKiK:
•

KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från KFs perspektiv med styrning och medborgardialog i fokus

•

KKiK utvecklas i samarbete mellan SKR, RKA och medlemmarna

•

Nyckeltalens antal ska vara begränsat

•

Nyckeltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som utvecklingen av
lokalsamhället

•

Nyckeltalen ska vara jämförbara

•

Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, ska helst inte användas.

Hur kan du använda rapporten?
I rapporten kan du ta del av just din kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK under de tre senaste
åren. Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. Saknas siffror för 2020 beror det
troligen på at det inte finns nationell statistik för året, alternativt har din kommun inte rapporterat in.
För varje resultat finns en färgmarkering; grön, gul eller röd, som visar din kommuns värde relativt
landets andra kommuner. Är färgen grön tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst
resultat, gul motsvarar de 50 procent i mitten och följaktligen står röd för de 25 procent av kommunerna
som har minst fördelaktigt resultat. Den text som följer respektive tabell ger en översiktlig, beskrivande
analys av resultaten för nyckeltalen på en nationell nivå.
Genom rapporten kan du dels följa din kommuns resultat över tid, dels jämföra dig med landets andra
kommuner. Det ger dig en bra utgångspunkt för vad era utmaningar är och vad ni bör arbeta vidare med.
För att fördjupa analysen behöver du går in i Kolada (www.kolada.se). Där kan du se skillnader mellan
kön, jämföra din kommun med liknande kommuner och mycket, mycket mer!
Vi hoppas att rapporten ska stimulera dig till analys och förbättringsåtgärder! Vi hoppas också att
rapporten ska underlätta för dig att sprida resultaten bland förtroendevalda, tjänstepersoner och
medborgare i din kommun.
Lycka till önskar projektledningen för KKiK
Leif Eldås, SKR
Hanna Lundborg, SKR
Maria Price, RKA
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Orust kommun
Barn och unga
2018

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

2019

2020

5.5

5.5

157 020

163 271

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i
svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

75

79

92.3

91.2

88.5

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

78.1

83.3

89.3

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

78.8

82.4

89.2

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)

70.2

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)

84.1

91.2

85.6

139 111

140 219

..

..

..

74.6

72.0

84.8

0.0

8.9

124 298

127 715

117.2

209.8

19

19

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor, andel (%)
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

-

OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner
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Personaltätheten i förskolan sjunker något till snittet 5,2 barn per årsarbetare. Under de senaste tjugo åren
har personaltätheten varit högre vid tre tillfällen. År 2006, 2017 och 2018 var det 5,1 barn per årsarbetare.
Behörigheten till gymnasiet förbättras för både flickor och pojkar. Skillnaden mellan pojkars och flickors
resultat är störst i landsbygds- och lågpendlingskommuner och minst i pendlingskommuner nära storstad
eller större stad. Detta behöver analyseras vidare lokalt. Könsskillnaden är dock mycket mindre än den
skillnad som finns mellan elever med grundskole- respektive högskoleutbildade föräldrar. Bara hälften av
eleverna med grundskoleutbildade föräldrar klarar grundskolan och blir behöriga till gymnasiet. Detta är
ett missförhållande som kräver krafttag.
Nio av tio elever får godkänt i idrott och hälsa men här finns mycket stora variationer mellan skolenheter,
där det i vissa skolor endast är hälften av eleverna som fått godkänt betyg. Här behövs lokal analys.
Andelen elever som tar examen från gymnasiet inom 4 år är relativt stabilt sedan 2015 med ca 66 % för
pojkar och 75% för flickor. I detta resultat ingår också de elever som började gymnasiet på
introduktionsprogram, exempelvis nyinvandrade elever.
Idrottandet minskar i landet bland såväl flickor som pojkar och i alla åldersgrupper. Ur ett
folkhälsoperspektiv är det en negativ utveckling. Aktivitetstillfällen för barn och unga på bibliotek har ökat
påtagligt senaste året (2019) i landet.
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Orust kommun
Stöd och omsorg
2018

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)

2019

-

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd,
andel (%)

80

2020
78

92

76

93

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

18
4 573

4 547

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS §
9.9, medelvärde
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel
(%)
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt
boende, medelvärde
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

-

-

65

-

83

6 855

7 333

79

70

122

16

15

16

52

64

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

78

80

83

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

93

90

90

235 464

234 673

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner
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Resultaten från genomförda brukarbedömningar inom området har legat stabilt de senaste fyra
åren, sett till rikets snitt. Men vid bedömningen av hemtjänsten utifrån en helhetssyn varierar
spridningen från 65-100% och bedömningen av särskilt boende varierar spridningen från 52100%. I den egna analysen är det viktigt att resultaten bryts ner på enhetsnivå, för att spåra trender
och utvecklingsområden.
Utifrån rikets snitt har väntetiden för beslut om försörjningsstöd ökat i förhållande till de två
senaste åren. Så även väntetiden för plats på LSS boende, medans väntetiden för plats på särskilt
boende för äldre har förbättrats något. Men sammantaget ligger väntetiden till särskilt boende på
en högre nivå de två senaste åren i förhållande till en längre tidigare trend, vilket är alarmerande.
Väntetid är för övrigt en mycket viktig trygghetsaspekt generellt sett, men framför allt för utsatta
målgrupper. Är väntetiderna orimligt långa bör det vara ett prioriterat område att åtgärda.
Personalkontinuiteten för äldre som har omfattande omsorgsbehov, och får stöd av hemtjänsten
minst två gånger om dagen, har minskat i förhållande till förra året, vilket är positivt. Men
spridningen ligger mellan 7-23 personer. I den egna kommunen är det även viktigt att analysera
ytterfall för att vid behov kunna sätta in åtgärder för att förbättra kontinuiteten och säkra en trygg
och värdig omsorg.
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Orust kommun
Samhälle och miljö
2018

2019

2020

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)

11

67

70

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

39

48

50

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

88

84

85

65

63

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller
studera, andel (%)

6

29

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)

46

37

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

62

50

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

64

-

33

25

438

450

53.3

52.9

47

53

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för
nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner
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52.8

25 %
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Inom området arbetsmarknad och integration finns stora könsskillnader. Vad beror det på? Kvinnor klarar
SFI bättre än män (51% jämfört med 41%), medan män i högre utsträckning kommer ut i arbete från
kommunens arbetsmarknadsverksamhet än kvinnor (40% jämfört med 36%). När det gäller dem som
lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera syns 2019 en klar försämring mot föregående år.
Mindre än hälften av männen (42%) och en dryg fjärdedel av kvinnorna (28%) arbetar eller studerar efter
att de lämnat etableringsuppdraget.
Resultatet som avser handläggningstid för bygglov varierar stort från någon enstaka dag till över 120 dagar.
Här finns inga geografiska mönster utan orsakerna behöver analyseras i respektive kommun.
Företagsklimatet enligt ÖJ Insikt (där de företagare som haft kontakt med kommunen under året står för
bedömningen) förbättras stadigt sedan 2010 och ligger nu på 73.
Vad gäller resultaten för miljömåtten har vi senaste år sett en förbättring då mängden insamlat
hushållsavfall minskat. Denna trend har brutits och mängden insamlat avfall har återigen ökat vilket är
negativt.
Andelen miljöbilar i den egna organisationen visar på stora skillnader mellan kommungrupper. I städerna
finns den högsta andelen och på landsbygden den lägsta. Detta mönster går igen vid jämförelse med totala
mängden bilar i kommunen geografiskt. Andelen miljöbilar sjunker något för varje år, delvis pga
förändrade miljöbilsdefinitioner.
Trenden för andel ekologiska livsmedel har ökat stadigt sedan 2007 men uppgången har nu planat ut.
Spridningen mellan kommuner är stor, det lägsta värdet är 6% och det högsta 83%, vilket troligen speglar
skilda ambitionsnivåer.
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-10

§ 23
KS/2021:136
Redovisning av Kommun kvalitet i korthet
2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Lägga informationen till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen ska få en muntlig redovisning under hösten 2021 gällande de nyckeltal
som ännu inte finns inrapporterade från Orust kommun för år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och i
dagsläget omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta fram och
jämföra resultat med varandra för att utveckla kvaliteten på tjänsterna. Men KKiK är mer än en
samling relevanta nyckeltal. Det är också en arena för att och utveckla och vässa styrningen och
ledningen i kommunen.
Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de
förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna. Det finns således
ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och
underliggande nyckeltal.
I rapporten redovisas Orust kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK under de tre senaste
åren. Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. Saknas siffror för 2020
beror det troligen på att det inte finns nationell statistik för året, alternativt har vår kommun inte
rapporterat in. Flera av de nyckeltal som Orust inte har rapporterad data på kommer att
uppdateras under året. Kostnadsnyckeltal till exempel publiceras först efter att
räkenskapssammandragen för kommunerna har kommit in till SCB, vilket innebär att de finns
tillgängliga efter sommaren. För att analysera data, få mer information, se de senaste resultaten
samt jämföra med andra kommuner besök webbplatsen www.kolada.se.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-28
Rapport KKiK 2020 Orust kommun
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Orust kommun
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Ekonomienheter
Sektor omsorg
Sektor lärande
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Sektor samhällsutveckling
Sektor miljö och bygg
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 46
Redovisning av Kommunens kvalitet i
korthet 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-24

KS/2021:136

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Lägga informationen till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen ska få en muntlig redovisning under hösten 2021 gällande de nyckeltal
som ännu inte finns inrapporterade från Orust kommun för år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och i
dagsläget omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta fram och
jämföra resultat med varandra för att utveckla kvaliteten på tjänsterna. Men KKiK är mer än en
samling relevanta nyckeltal. Det är också en arena för att och utveckla och vässa styrningen och
ledningen i kommunen.
Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de
förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna. Det finns således
ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och
underliggande nyckeltal.
I rapporten redovisas Orust kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK under de tre senaste
åren. Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. Saknas siffror för 2020
beror det troligen på att det inte finns nationell statistik för året, alternativt har vår kommun inte
rapporterat in. Flera av de nyckeltal som Orust inte har rapporterad data på kommer att
uppdateras under året. Kostnadsnyckeltal till exempel publiceras först efter att
räkenskapssammandragen för kommunerna har kommit in till SCB, vilket innebär att de finns
tillgängliga efter sommaren. För att analysera data, få mer information, se de senaste resultaten
samt jämföra med andra kommuner besök webbplatsen www.kolada.se.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-10 § 23 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Lägga informationen till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen ska få en muntlig redovisning under hösten 2021 gällande de nyckeltal
som ännu inte finns inrapporterade från Orust kommun för år 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-28
Rapport KKiK 2020 Orust kommun
Beslutet skickas till
Ekonomienheter
Sektor omsorg

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen
Sektor lärande
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Sektor samhällsutveckling
Sektor miljö och bygg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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