
   Datum    1(16) 
  2022-08-09  
 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
 

 

Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
  
Plats och tid  Kommunhuset, Henån, sammanträdesrum Årholmen, 2022-08-16, 
  klockan 08:15 
 
  Ledamöter  Ersättare 
  Ulla Buhr (S)  Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 
    Håkan Bengtsson (M) 
  Anders Arnell (M) Ulla Kedbäck (MP) 
  Michael Relfsson (FO) Daniel Peterson (C) 
  Rolf Sörvik (V) 
 
Övriga  Carina Johansson, sektorchef 
  Elisabeth Martinsson, sekreterare 
 
Utses att justera 
 
Justeringens plats och tid Digital justering, onsdag 24 augusti 2022 
 
 
 

Ärende Diarienummer Föredragande 

1. Sektorchefen informerar - utskottet 
för samhällsutveckling 

KS/2022:12  

2. Information om fritidsenheten KS/2022:470  

3. Information om räddningstjänsten KS/2022:470  

4. Information om förfrågan om 
muralmålning på fasaden, 
reningsverket i Svanesund 

KS/2022:1255  

5. Information om antagande av 
kulturmiljöstrategi 2040 

KS/2022:1206  

6. Information om begäran om 
planbesked för Glimsås 1:268 m.fl. 

KS/2022:266  

7. Information om upprättande av 
arrendeavtal för padelbanor m.m., 
Mollösund 5:398 

KS/2022:871  

8. Information om upphävande av 
tidigare beslut om stuga på Huseby 
1:50 

KS/2022:1234  

9. Information och beslut om antagande 
av förstudie till friluftsplan för Orust 
kommun 

KS/2021:100  

10. Beslut om tilldelning av 
markanvisning för Röra-Hogen 2:1 

KS/2018:1276  
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Ärende Diarienummer Föredragande 

11. E-förslag om förbättrad 
pendelparkering i Vräland 

KS/2021:1299  

12. Ordförande informerar - utskottet för 
samhällsutveckling 

KS/2022:13  

 
 
 
ORUST KOMMUN 
 
 
 
Anders Arnell  Elisabeth Martinsson 
Ordförande   Sekreterare 
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   Datum    7(16) 
  2022-08-09  
 
Utskottet för samhällsutveckling 
 

 

 
 

Information om förfrågan om muralmålning på fasaden, reningsverket i Svanesund, 
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KS/2022:871 
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Information och beslut om antagande av förstudie till friluftsplan för Orust kommun, 
KS/2021:100 
 

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 2022-08-09 
Förstudie till friluftsplan för Orust kommun 
 
Beslutet skickas till 
Enhet för fritid 
Enhet för kultur 
Sektor samhällsutveckling 
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E-förslag om förbättrad pendelparkering i Vräland, KS/2021:1299 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-09 
E-förslag daterat 2021-10-25 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
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Ordförande informerar - utskottet för samhällsutveckling, KS/2022:13 
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