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Kommunförvaltningen 
Jonatan Lööf 
telefon 0304-33 42 00 
e-post: jonatan.loof@orust.se

Beslut om antagande av förstudie till friluftsplan för Orust kommun 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Anta förstudie till friluftsplan för Orust kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Förstudien till friluftsplan för Orust kommun ligger till grund för friluftsplansarbetet 
och beskriver framtagandet av denna.  

Utredning 
För att få struktur och en tydlighet i hur friluftsplanen ska tas fram, vilka som ska delta i 
arbetet och hur friluftsplanen ska användas i organisationen, valdes en förstudie göras 
till friluftsplanen för Orust kommun.  

Bedömning 
Kulturenheten och fritidsenheten bedömning är att förstudien uppfyller dess tilltänkta 
ändamål och bör antas för fortsatt arbete med friluftsplanen för Orust kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-15 
Förstudie till friluftsplan för Orust kommun 

Beslutet skickas till 
Enhet för fritid 
Enhet för kultur 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson  Malin Andersson 
Sektorchef  Enhetschef fritid



Dokumenttyp Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 

Riktlinje Kommunstyrelsen KS / xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-
xx) Giltlighetstid fr.o.m –t.o. m Dokumentansvarig i förvaltningen Senast reviderad dnr, beslutsparagraf 
(beslutsdatum) 

20xx-xx-xx – Gäller tills vidare Sektorchef xxxx KS 
/20xx:NNNN § NNN (20xx-xx-xx) 
Gäller för målgruppen Kontakt om styrdokumentet 

Sektor xxxxx Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00 
 e-post: kommun@orust.se 
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Inledning 
Frågan om att ta fram en friluftsplan initierades av kulturenheten och 
fritidsenheten utifrån en vilja att stärka kommunens arbete med friluftsliv. I ett 
första steg lyftes frågan för Orust kommuns utskott för samhällsutveckling. Detta 
mynnade ut i ett politiskt beslut antaget av kommunstyrelsen 26 maj 2021 att 
uppdra åt kultur- och fritidsenheten att ta fram en friluftsplan. För att få en tydlig 
ram och struktur i arbetet valde enheterna att en förstudie skulle ligga till grund 
för framtagandet av friluftsplanen. 

Förstudiens syfte och målgrupp 
Syftet med förstudien är att få en tydlig grund för framtagandet av friluftsplanen. 
Friluftsplanen ska i sin tur genomsyra kommunens förvaltning och framtida 
utveckling på ett sådant sätt att medborgarnas och besökares möjlighet till ett 
aktivt friluftsliv gagnas. Målgruppen för studien är i första hand arbetsgrupp samt 
politiker och i andra hand övriga tjänstepersoner inom Orust kommun, som på ett 
eller annat sätt har en möjlighet påverka utveckling av ett hållbart friluftsliv.  

Relaterade styrdokument 
Det finns flera relaterade styrdokument för förstudien och friluftsplanen. 
Turiststrategin som antogs 11 februari 2021, för 2021-2025, beskriver bland annat 
sambandet mellan besöksnäringen och friluftslivet. Dessutom finns kulturplanen, 
även den antagen 11 februari 2021, som lyfter hur kulturen är en del av ett 
hållbart friluftsliv. En friluftsplan kan även relateras till kommunens kommande 
kulturmiljöstrategi och översiktsplan.  

Förstudie 

Friluftsliv för Orust kommun 
Orust har nära till olika former av friluftsliv. Som en ö i havet finns vatten åt alla 
vädersträck samtidigt som stora skogar, sjöar och åkermark täcker ön. Runt hela 
ön slingrar sig vandringsleder redo att leda till nästa upptäckt.  

Friluftsliv definieras av förordningen om stadsbidrag till friluftsorganisationer som 
”Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och 
naturupplevelse utan krav på träning.” Det kan innebära olika uppfattningar om 
vad friluftsliv är för människor beroende på givna förutsättningar.  
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Ett tillgängligt friliftsliv genererar bland annat ökad aktivitet och en bättre fysisk 
såväl som psykisk hälsa för många. Dessutom är det ett viktigt segment till den 
omfattande besöksnäringen som finns på Orust, dels som besöksanledning och 
komplement till besöket men också för att vara till gagn för Orust kommuns 
besöksnäringsföretag. 

Syftet och nyttan med en friluftsplan 
Syftet med en friluftsplan är att stärka friluftslivsarbetet i kommunen för att säkra 
ett hållbart friluftsliv för kommande generationer. Den ska genomsyra 
kommunens åttaganden i exploatering och utveckling för att säkra Orust 
kommuns medborgares och besökares möjlighet till ett rikt friluftsliv. 

Kunskapsunderlag för friluftsplan 
I friluftsplanen ska tillgången till natur för friluftsliv i Orust kommuns tätorter och 
landsbygd redogöras. Dessutom ska planen lyfta Orust kommuns olika 
verksamheters behov av utevistelse och friluftsliv.  

Friluftsplanen ska också kartlägga vilken tillgång till natur och grönområden som 
finns och hur tillgängligheten till dessa är. Samt, vilken kvalitet och 
upplevelsevärde som finns i de olika områdena samt dess förvaltning.  

För att få kunskap om dagens användning av dessa områden kommer en enkät 
sändas ut. Denna enkät ska även visa på kommande behov från bland annat 
medborgare, skolor, omsorgsinrättningar, föreningar och näringsliv.  

Delaktiga i friluftsplansarbetet 
Projektledare: Jonatan Lööf (Fritidskonsulent). 

Arbetsgrupp: Malin Andersson (Enhetschef fritid), Angelica Johansson 
(Fritidskonsulent), Rickard Wennerberg (Kultur- och bibliotekschef) och Ann-Britt 
Svedberg (Utvecklingschef). 

För att fånga in en bredd av friluftslivet och de målgrupper som är berörda 
kommer arbetet förankras hos interna och externa parter. Dessa listas nedan.   

Referensgrupp: Nina Hansson (Mark- och exploateringschef), Rickard Karlsson 
(Planchef), Klara Sjögren-Holtz (Planarkitekt), Shkelqim Istrefi 
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(Verksamhetsutvecklare), Marina Hasselgren (Verksamhetschef äldreomsorgen), 
Hanna Lindö (Rektor Henåns skola), Ulrika Marklund (Miljöchef), Anna Sandberg 
(Folkhälsostrateg), Ronny Svensson (Kommunutvecklare). 

Externa parter: Föreningar, företag, medborgare samt besökare. 

Typ av dokument som ska tas fram 
Dokumentet som ska tas fram är en plan på hur friluftslivset ska tillgodose Orust 
kommuns medborgare och besökare. Dessutom ska planen vara ett riktmärke för 
hur kommunens organisation ska integrera friluftslivet i planering och utveckling. 

Friluftsplanens integration med översiktsplanen 
Det är viktigt att betydelsen av ett attraktivt friluftsliv beaktas i den fysiska 
planeringen och pågående arbete med framtagande av en ny översiktsplan för 
Orust kommun. Såväl natur- som kulturmiljöer har betydelse för friluftslivet. I 
arbetet med en ny översiktsplan är det därför viktigt att beakta frågor om 
framförallt tillgänglighet och framkomlighet med kopplingar till strategiska 
besökspunkter för att kunna utveckla infrastruktur såsom gång- och cykelvägar, 
kollektivtrafik samt parkeringsplatser. Det kan också handla om servicepunkter i 
anslutning till viss typ av friluftsliv.  

Det är därför viktigt att framtagande av dessa två dokument, där översiktsplanen 
utgör det mer övergripande dokumentet, beaktas parallellt under processen, i 
syfte att långsiktigt beakta såväl framkomlighet som tillgänglighet för ett hållbart 
friluftsliv. 

Beslutande av friluftsplanen 
Friluftsplanen ska beslutas av kommunfullmäktige för att vara ett dokument som 
genomsyrar hela organisationen och de beslut som fattas med påverkan på 
friluftslivet.
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Kommunförvaltningen 
Linn Bragd 
telefon 0304-33 41 53 
e-post: linn.bragd@orust.se

E-förslag om förbättrad pendelparkering i Vräland 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21 anse E-förslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag: 
 
”Förbättra pendelparkeringen i Vräland, så att fler vågar använda den som 
pendelparkering. Parkeringen saknar belysning och används som avstjälpningsplats för 
skräp, dessutom är det ofta krossat glas på marken som vittnar om det senaste 
bilinbrottet eller bilstölden. Detta leder till att den som egentligen skulle kunna parkera i 
Vräland undviker att göra detta och istället kör till Varekil där pendelparkeringen är 
överfull. För att göra parkeringen användbar föreslås: - Att någon har ansvar för att den 
hålls städad och i gott skick - Bra belysning som fungerar - Övervakningskamera Detta 
skulle leda till en bättre fördelning av fordon mellan på pendelparkeringen i Varekil och 
Vräland samt till sänkta kostnader för kommuninvånarna och sänkta utsläpp från 
trafiken” 
 
Vid röstningens utgång, 2022-01-28, hade förslaget fått 33 röster. 

Utredning 
Mark- och exploateringsenheten har i sin planering med upprustning av 
pendelparkeringen i Vräland. År 2021 ansökte kommunen om medfinansiering från 
Västtrafik för ett väderskydd för cyklar, vilket beviljades. Det innebär att ett väderskydd 
för cyklar kommer att stå på plats nu i år. Kommunen kommer i år att ansöka om 
medfinansiering för upprustning av själva parkeringsytan. Planen är att förbättra in- och 
utfarten, asfaltera om hela ytan, måla upp parkeringsplatserna, skylta upp ordentligt och 
sätta upp belysningsstolpar.  
 
Kommunen har normalt inte kameraövervakning på parkeringar, utom i väldigt speciella 
fall där särskilda skäl föreligger. För den här parkeringen anser inte kommunen i 
dagsläget att särskilda skäl för kameraövervakning finns. 
 
Bedömning  
Förvaltningen anser att förslaget är besvarat med denna tjänsteskrivelse. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03 
E-förslag daterat 2021-10-25 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson  Nina Hansson 
Sektorchef Samhällsutveckling  Mark- och exploateringschef  
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 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon E-postadress

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn

 Personnummer

Orustförslaget - e-förslag
Ärendenummer: #2242 | Inskickat av: CHRISTINA SÜDHOFF (signerad) | 2021-10-25 21:44

1. Kontaktinformation

Kontaktuppgifter privatperson

2. Förslag

Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa 
det och dela det i sociala medier.  Du kan samla röster under den perioden.

Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag 
är granskat meddelar vi dig.
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Mitt förslag följer riktlinjerna

Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år  (och om jag är under 18 år så behöver jag  målsmans godkännande)

E-förslag riktlinjer

 Aktiva Orustförslag

Avslutade Orustförslag 

Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för 
behandling

Rubrik

Förbättra pendelparkeringen i Vräland

Beskrivning av förslaget

Förbättra pendelparkeringen i Vräland

Förbättra pendelparkeringen i Vräland, så att fler vågar använda den som pendelparkering. 
Parkeringen saknar belysning och används som avstjälpningsplats för skräp, dessutom är det 
ofta krossat glas på marken som vittnar om det senaste bilinbrottet eller bilstölden. Detta leder 
till att den som egentligen skulle kunna parkera i Vräland undviker att göra detta och istället kör 
till Varekil där pendelparkeringen är överfull.

För att göra parkeringen användbar föreslås:

- Att någon har ansvar för att den hålls städad och i gott skick

- Bra belysning som fungerar

- Övervakningskamera

Detta skulle leda till en bättre fördelning av fordon mellan på pendelparkeringen i Varekil och 
Vräland samt till sänkta kostnader för kommuninvånarna och sänkta utsläpp från trafiken.
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Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: 
Person ID: 

2021-10-25 21:44Datum: 
7B4939531ACDAF1E074259CC80775AB681A851CCSignerad checksumma: 
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