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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-09 

 

 
Plats och tid Årholmen, 2022-03-09, klockan 08:15-12:05 

Beslutande Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
 Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 
 Anders Arnell (M) 
 Lars Larsson (C) 
 Martin Reteike (MP) 
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

Utses att justera Catharina Bråkenhielm (S), Lars Larsson (C) 

Justeringens  
plats och tid Digital justering, måndag 14 mars klockan 15:00 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 36-42 
 Emelie Werling Söderroos 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Catharina Bråkenhielm (S) 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Lars Larsson (C) 
 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-03-09 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande 2022-03-15 nedtagande   2022-04-06 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunförvaltningen, kommunhuset, Henån 

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Emelie Werling Söderroos 
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Övriga deltagare: 

Förtroendevalda 
Alexander Hutter (S) 

Michael Relfsson (FO) 

Veronica Almroth (L) 

Rolf Sörvik (V) 

Tjänstepersoner 
Henrik Lindh, kommundirektör 
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 
Ann-Britt Svedberg, utvecklingschef §§ 36, 38 
Linda Johansson, beredskaps- och säkerhetsstrateg § 36 
Anita Jakobsson, utvecklingsstrateg § 36 
Lena Gardtman, sektorchef omsorg § 37 
Bertil Hjertell, lokalstrateg § 37 
Klara Sjögren Holtz, planarkitekt § 38 
Nina Hansson, chef mark- och exploatering §§ 39 - 42 
Ronnie Nilsson, fastighetschef § 39 
Carina Johansson, sektorchef samhällsutveckling §§ 39 – 42 
Rickard Karlsson, planchef § 40 
Jonatan Lööf, fritidskonsulent § 41 
Malin Andersson, enhetschef fritid § 41 
Michael Severin, jurist sektor samhällsutveckling § 42 
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§ 36 KS/2022:459 

Information om säkerhetsläget och krisledningsnämnden 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Beredskaps- och säkerhetsstrateg presenterar tillsammans med utvecklingschef och kommundirektör 

uppdaterad information kring det aktuella säkerhetsläget samt allmän information om hur 

krisberedskapen ser ut i kommunen. Detta omfattar bland annat: 

- Vad kommunen gör just nu. 

- Styrande dokument. 

- Krisberedskapsprinciper. 

- Krisplan. 

- Krisnivåer. 

 

  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  4 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-09 

 

 
 

§ 37 KS/2022:443 

Information om Strandvägen 4, Ellös 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektör, sektorchef för omsorg samt lokalstrateg informerar om bostäderna på 

Strandvägen 4. Diskussion förs om kopplingar mellan det närliggande äldreboendet och Strandvägen 

4, om möjlighet till- samt förutsättningar för biståndsbedömt boende och om kostnader och hyror. 
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§ 38 KS/2020:1204 

Information om tidplan och budget för Översiktsplan 2040 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Planarkitekt och utvecklingschef informerar om arbetet med översiktsplanen för 2040. 

Informationen omfattar bland annat: 

- Aktuell tidplan. 

- Aktiviteter fram till samrådsbeslut. 

- Strategier runt översiktsplanarbetet. 

- Budget. 
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§ 39 KS/2022:444 

Information om hantering av inköpta fastigheter som tillfälligtvis står tomma 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Chef för mark- och exploatering samt fastighetschef informerar om hur processen ser ut vid inköp 

av strategisk mark som inkluderar byggnad. En förteckning över aktuella fastigheter presenteras 

även. 
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§ 40 KS/2020:1495 

Information om kommunägt hus i Svanesund 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Planchef presenterar tillsammans med chef för mark- och exploateringsavdelningen information om 

en fastighet i Svanesund med koppling till ett pågående detaljplanarbete. Förutsättningar och 

möjligheter presenteras. Diskussion om framtida ändamål för fastigheten förs. 
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§ 41 KS/2022:240 

Information om badplatsen och servicehuset i Svanesund 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorchef för samhällsutveckling, enhetschef för fritid samt fritidskonsulent informerar om 

badplatser inom kommunen, med fokus på Svanesunds badplats. Diskussion om kommunens 

strategi kring badplatser förs, samt om regler för föreningsstöd.  
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§ 42 KS/2016:1321 

Information om Skottaren 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Jurist från sektor samhällsutveckling informerar om situationen kring ”Skottaren”. En bakgrund 

presenteras och information om möjligheter framåt ges. 
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