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Plats och tid

Centrumhuset, Henån, sammanträdesrum Årholmen 2020-08-05
08:30-12:00

Beslutande

Ulla Buhr (S)
Britt-Marie Andrén-Karlsson, tjänstgörande ersättare
Anders Arnell (M), ej § 88
Michael Relfsson (FO)
Rolf Sörvik (V)
Håkan Bengtsson, tjänstgörande ersättare § 88

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Rolf Sörvik (V) och Håkan Bengtsson (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen, Henån
Måndag 10 augusti 2020, klockan 11:00

Sekreterare

……………………………………..
Marika Carlberg

Ordförande

……………………………………..
Anders Arnell (M)

Justerare

……………………………………………………………………….
Rolf Sörvik (V)
Håkan Bengtsson (M)

Paragraf 78-90

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2020-08-05

Datum för anslags
uppsättande

2020-08-11

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunförvaltningen, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Marika Carlberg

2020-09-02
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Övriga deltagare:
Björn Martinsson, tillförordnad sektorchef/chef affärsdrivande verksamhet
Marika Carlberg, sekreterare
Fredrik Bottenmark, miljö- och renhållningsingenjör, § 78-79
Erik Ysander, mark- och exploateringsingenjör, § 82-86
Sofia Jonasson, planarkitekt, § 82-87
Rickard Karlsson, planchef, § 82-87
Nina Hansson, mark- och exploateringschef, § 88
Andreas Sjögren, enhetschef VA/renhållning/hamnar, § 88
Kia Nordqvist (MP), ej tjänstgörande ersättare
Daniel Peterson (C), ej tjänstgörande ersättare
Håkan Bengtsson (M), ej tjänstgörande ersättare, § 78-87 och § 89-90
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Omröstningsprotokoll

Parti Ledamot/ersättare

S
S
M
FO
V

o Ulla Buhr
o Roger Hansson
o Anders Arnell
o Michael Relfsson
o Rolf Sörvik

S
M
MP
C

Omröstningsprotokoll

Närvarande
X

Ksus § 78
ja nej avst
X

X
X
X

X

e Britt-Marie Andrén-Karlsson
e Håkan Bengtsson
e Kia Nordqvist
e Daniel Peterson

X

X

Summa

5

3

X

Ksus § 79
ja nej avst
X
X
X

X

X

X

1

1

4

1
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ja nej avst
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§ 78

Dnr KS/2020:31

Sektorchefen informerar - utskottet för samhällsutveckling
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Tillförordnad sektorchef informerar bland annat om:
• Breddlägret, som i år har genomförts i annan form
• Behovet av utökning av fältarbete under sommaren
• Ett något högre tryck på våra vandringsleder
• Invigning av ny pir i Henåns hamn och offentlig toalett på Hamntorget i Henån
• Ökad skadegörelse i Henåns centrum
• En något lägre beläggning i våra gästhamnar
• Försäljningen av verksamheten fjärrvärme
• Ett ökat tryck på parkeringsfrågor och parkeringsplatser för bilburna besökare
• Vattenbristen på Gullholmen med omnejd
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§ 79

Dnr KS/2020:94

Information om nya abonnemangsformer vid insamling av hushållsavfall 2021
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förslag på nya abonnemangsformer vid insamling av hushållsavfall 2021
presenterades samt det politiska förslaget om indelning av områden för egen
hemkompostering.
Tillförordnad sektorchef belyser behovet av kriterier och krav för att den sökande
ska få behålla sin hemkompost, till exempel:
• Placering av kärlet
• Typ av kärl
• Gränslandet mellan sektor samhällsutvecklings kriterier och krav, kontra
miljöenhetens arbete och deras myndighetsutövning
• Kontroller i form av stickprov
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Dnr KS/2019:1573

Försäljning av Fjällmanska huset, del av Huseby 1:50
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna försäljning av fastigheten Fjällmanska huset, del av Huseby 1:50,
enligt köpekontrakt, daterat 2020-07-08, för 305 000 kronor.
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Reservation: ”Jag reserverar mig mot beslutet och yrkar på att inte godkänna
försäljningen av Fjällmanska huset, del av Huseby 1:50, enligt köpekontrakt
daterat 2020-07-08. Jag anser att det borde vara Ellös Parken som givits möjlighet
att förvärva Fjällmanska huset även om detta hade inneburit en lägre köpesumma,
eller att de fått arrendera och förvalta fastigheten. Jag anser att Fjällmanska huset
borde komma föreningslivet på Orust till del”.
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2019-09-09 § 124 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja beslutsunderlag för försäljningsprocesser för objektet Fjällmanska huset, del av Huseby
1:50.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-25, § 194 att ge förvaltningen i uppdrag att
påbörja beslutsunderlag för försäljningsprocesser för objektet Fjällmanska huset,
del av Huseby 1:50.
I budget 2019-2021 angavs att en översikt över tomställda lokaler ska tas fram,
analyseras och åtgärdas. Översikten har efter önskemål från utskottet för
samhällsutveckling utökats till att även inkludera vissa föreningslokaler.
Översikten har genomförts utifrån kommunens antagna Fastighet- och
lokalstrategi (KS/2018:1626, kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 7) och i
mycket tät dialog med utskottet för samhällsutveckling. Av översikten framgår att
Fjällmanska huset tidigare hyrdes av en skytteförening som nu har lämnat lokalen.
Byggnaden är belägen på del av kommunens stamfastighet, Huseby 1:50 i Ellös,
och är grannfastighet med Ellösparken.
Fjällmanska huset har varit till salu sedan mitten på januari 2020.
Förslag till köpekontrakt har tagits fram med en köpesumma på 305 000 kronor.
Köpet är villkorat av att en avstyckning från stamfastigheten genomförs.

Orust kommun

Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-08-05

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-05
Köpekontrakt daterat 2020-07-08
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att
Godkänna försäljning av fastigheten Fjällmanska huset, del av Huseby 1:50,
enligt köpekontrakt, daterat 2020-07-08, för 305 000 kronor.
Rolf Sörvik föreslår kommunfullmäktige att Ellös Parken ges möjlighet att
förvärva Fjällmanska huset även om det innebär en lägre köpesumma, alternativt
att de får arrendera och förvalta fastigheten så Fjällmanska huset kommer
föreningslivet på Orust till del.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för
samhällsutveckling bifaller Britt-Marie Andrén-Karlssons förslag.
Omröstning begärs
Utskottet för samhällsutveckling godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Britt-Marie Andrén-Karlssons förslag
Nej-röst för Rolf Sörviks förslag
Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för Britt-Marie Andrén-Karlsson och 1 nej-röst för Rolf Sörvik,
beslutar utskottet för samhällsutveckling bifalla Britt-Marie Andrén-Karlssons
förslag. Hur var och en röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Fastighetsenheten
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Dnr KS/2019:1613

Försäljning av Ålgårds kvarn - bostadshus och kvarnbyggnader, del av
Ålgård 1:4
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna försäljning av fastigheten Ålgårds kvarn, del av Ålgård 1:4, enligt
köpekontrakt, daterat 2020-06-08, för 3 610 000 kronor.
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Reservation: ”Jag reserverar mig mot beslutet och yrkar på att inte godkänna
försäljning av fastigheten Ålgårds kvarn, del av Ålgård 1:4, enligt köpekontrakt
daterat 2020-06-08. Jag anser att fastigheten borde arrenderas ut och förvaltas av
föreningslivet på Östra Orust”.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-13 § 53 att uppdra åt
förvaltningen att ta fram ett underlag för avyttring av Ålgårds kvarn.
I budget 2019-2021 angavs att en översikt över tomställda lokaler ska tas fram,
analyseras och åtgärdas. Översikten har efter önskemål från utskottet för
samhällsutveckling utökats till att även inkludera vissa föreningslokaler.
Översikten har genomförts utifrån kommunens antagna Fastighet- och
lokalstrategi (KS/2018:1626, beslut i kommunfullmäktige 2019-02-14 § 7) och i
mycket tät dialog med utskottet för samhällsutveckling.
Ålgårds kvarn har varit till salu sedan mitten på mars 2020.
Förslag till köpekontrakt har tagits fram med en köpesumma på 3 610 000 kronor.
Köpet är villkorat av att en avstyckning från stamfastigheten genomförs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-16
Köpekontrakt daterat 2020-06-08
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att
Godkänna försäljning av fastigheten Ålgårds kvarn, del av Ålgård 1:4, enligt
köpekontrakt, daterat 2020-06-08, för 3 610 000 kronor.
Rolf Sörvik föreslår kommunfullmäktige att fastigheten Ålgårds kvarn, del av
Ålgård 1:4, arrenderas ut och förvaltas av föreningslivet på Östra Orust.
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för
samhällsutveckling bifaller Britt-Marie Andrén-Karlssons förslag.
Omröstning begärs
Utskottet för samhällsutveckling godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Britt-Marie Andrén-Karlssons förslag
Nej-röst för Rolf Sörviks förslag
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Britt-Marie Andrén-Karlsson och 1 nej-röst för Rolf Sörvik,
beslutar utskottet för samhällsutveckling bifalla Britt-Marie Andrén-Karlssons
förslag. Hur var och en röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Fastighetsenheten
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Dnr KS/2014:1459

Beslut om granskning för detaljplan Åvägen del av Henån 1:306 m.fl.
Utskottets för samhällsutveckling beslut
1. Godkänna detaljplan Åvägen del av Henån 1:306 m.fl. för granskning enligt
PBL (2010:900) 5 kap 18 §.
2. Godkänna samrådsredogörelse för detaljplan Åvägen del av Henån 1:306
m.fl. enligt PBL (2010:900) 5 kap. 17 §.
Sammanfattning av ärendet
Planarbetet initierades av Stiftelsen Orustbostäder som 2014 inkom med en
ansökan om planbesked och därefter har planområdet utökats för att möjliggöra
fler bostäder, en ny broförbindelse samt en mer flexibel användning av Ågården.
Detaljplanen möjliggör att ca 90 nya bostäder med tillhörande boendeparkering
kan uppföras samt möjliggör handel, service, kontor och allmän parkering.
Detaljplanen innehåller även en ny bro över ån, park och nya planbestämmelser
som ger utvecklingsmöjligheter för befintlig bebyggelse.
Planhandlingarna var föremål för samråd under perioden 15 januari – 6 februari
2020. Under samrådstiden inkom 12 yttranden som redovisas och besvaras i en
samrådsredogörelse, daterad 2020-06-30. Synpunkterna har främst bidragit till att
planförslaget har kompletterats och förtydligats men förändringar av plankartan
har även skett efter samrådet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-30
Plankarta och illustrationsplan daterad 2020-06-30
Planbeskrivning daterad 2020-06-30
Samrådsredogörelse 2020-06-30
Beslutet skickas till
Stiftelsen Orustbostäder
Planenheten
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Dnr KS/2019:1563

Beslut om antagande för planändring för Huseby 6:2
Utskottets för samhällsutveckling beslut
1. Godkänna antagande av planändring för del av byggnadsplan upprättad 197805-25 hällande fastighet Huseby 6:2, enligt Plan- och bygglagen (2010:900)
6 kap 27 §.
2. Godkänna granskningsutlåtande för planändring av detaljplan 14-MOR-2166
gällande fastighet Huseby 6:2, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap
23 §.
Sammanfattning av ärendet
Planändringens syfte är att göra fastigheten Huseby 6:2 mer flexibel för att kunna
ersätta det radhus som brann ner på fastigheten 2018. Planändringen har varit
föremål för samråd under perioden 10 mars – 7 april 2020. Under samrådstiden
inkom 26 yttrande som i stort sett tillstyrkte planförslaget. Samtliga sakägare
godkänner planförslaget och myndigheter och organisationer pekar på ett antal
förändringar, främst av redaktionell form.
Planändringen bedrivs genom ett begränsat standardförfarande och förvaltningen
bedömer att planförslaget kan antas direkt efter samrådet eftersom planförslaget i
stort sett inte har förändrats sedan samrådet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-30
Plankarta med beskrivning daterad 2020-06-05
Illustrationskarta daterad 2020-06-05
Granskningsutlåtande daterat 2020-06-04
PM Geoteknik daterad 2020-05-26
Gällande plan, 14-MOR-2166 daterad 1978-05-25
Beslutet skickas till
Planenheten
Stiftelsen Orustbostäder
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Dnr KS/2017:1704

Godkännande av programsamråd för Ängås
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Godkänna programförslag för Ängås, upprättat den 16 juli 2020, för programsamråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 § 76 att pröva förutsättningarna för ny
detaljplan i Ängås. Svanesund är utpekat i Översiktsplan 2009 som huvudsaklig
serviceort i södra kommundelen. Pågående planprojekt i form av Svanesund
centrum och västra Änghagen syftar till att få en planberedskap på cirka 450
bostäder inom Svanesund.
Syftet med planprogrammet för Ängåsområdet är att komplettera den bostads- och
centrumplanering som sker i andra delar av Svanesund, med fokus på utveckling
av skola, fritid och industri.
Innan planarbetet inleddes 2018 undersöktes möjligheten att utöka byggrätten från
33 % till 50 % inom befintligt industriområde. För detta krävdes utökade
geotekniska undersökningar, då överenskommelse om kostnadsfördelning
saknades pausades arbetet i väntan på planprogrammet. Rivning av
skolbyggnaden på Ängås gamla skoltomt genomfördes under 2018.
Inom programområdet ryms idag förskola och skola samt förenings- och
idrottsverksamhet. Även lättare industri och handel samt ett mindre antal bostäder
i form av villor förekommer.
En bro till fastlandet skulle påverka Ängåsområdets förutsättningar drastiskt.
Förslaget har arbetats fram med syfte att kunna hantera olika utfall i brofrågan.
Förslaget innefattar expansion av skola, förskola och industri samt utveckling av
idrott fritid och rekreation. Nya trafiklösningar föreslås som ökar framkomlighet
och säkerhet, både kring skolan och inom industriområdet.
Trafiksituationen är utredd i programskedet men övriga utredningar som krävs
kvarstår i kommande detaljplaner. Programområdet föreslås delas upp i cirka 4
detaljplaner, varav planändring av befintligt industriområde föreslås startas upp
omgående efter antagande och de andra ligger längre fram i tiden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-16
Programförslag för samråd, daterad 2020-07-16
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Dnr KS/2019:1590

Information om planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Ärendet utgår och återupptas för information vid utskottets sammanträde i
september.
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§ 86

Dnr KS/2017:1703

Information inför beslut om samråd för detaljplan för del av Varekil 1:172
m.fl., Lundby verksamhetsområde
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Planchef informerar om samråd för detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl,
Lundby industriområde:
• Planen inkluderar det som tidigare var norra delen samt Marinflocs fastighet i
Söder.
• På västra sidan om väg 160 föreslås fem industritomter intill befintligt
industriområde, vilket bedöms kräva minimal skredsäkring mot ån med
anledning av de geotekniska förutsättningarna på platsen.
• Möjlig disposition för de kommunala verksamheterna Räddningstjänsten och
verksamheter inom Sektor omsorg. Detaljplanen utformas dock så att
fastigheten kan säljas för industriändamål, om kommunen bestämmer sig för
att inte exploatera själva.
• Yta för utformning av vänstersvängfält enligt Trafikverkets rekommendationer.
• Tidplan för samråd, antagande m.m för detaljplanen Varekil/Lundby.
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§ 87

Dnr KS/2015:1888

Avstämning av prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga avstämningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Planchef och planarkitekt går igenom avstämning av prioritering för detaljplaner
och övriga uppdrag, bland annat:
• Detaljplaner och planprogram för Henåns centrum
• Detaljplaner och planprogram för Svanesunds centrum
• Planprogram Ängås
• Detaljplaner för Mollösunds hamnområde, Tången och Gården
• Detaljplan för Fritidshusplanerna
Planchef och planarkitekt går igenom avstämning av prioritering för de externa
projekten, bland annat:
• Säckebäck
• Triangeln
• Lilla ändringspaketet
• Skottarn
• Åsavägen 2
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Dnr KS/2020:863

Försäljning av flytbrygga Tuvesviks badplats
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Sälja flytbryggan enligt värdering
2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra försäljningen.
Reservationer och särskilda uttalanden
Anders Arnell (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Reservation: ”Jag reserverar mig mot beslutet och yrkar på att det i beslutet görs
ett tillägg om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om en dagbrygga i
Tuvesvik för öborna”.
Sammanfattning av ärendet
Inom detaljplan för del av LAVÖN/TUVESVIK ligger det en flytbrygga inom
område för friluftsbad. Detaljplanen vann laga kraft 28 juli 2006. I samband med
åtgärder för att genomföra planen ansöktes om vattendom där dom meddelades
2009-10-28. I domslutet ingick även badbrygga som godkänd åtgärd.
I samband med utbyggnad av färjeterminalen lades flytbryggan ut på sin
nuvarande plats.
Flytbryggan har använts som en tilläggsplats dagtid för båtar från närliggande öar
och inte som badbrygga vilket var det planerade.
Exploatering av planområdet pågår och det innebär en successiv förändring i
området eftersom planen ännu inte är genomförd i alla delar.
Ett arrendeavtal för friluftsbad har upprättats med bostadsrättsföreningen BRF
Tuvesvik 1. Det arrendeområde som avtalet reglerar omfattar inte den plats där
flytbryggan ligger.
BRF Tuvesvik 1 har skickat in en ansökan till kommunen om ett förändrat
arrendeområde till att även omfatta det område där flytbryggan ligger. Kommunen
har på flera andra platser upplåtit mark och vattenområden för friluftsbad. Dessa
upplåtelser sker genom att kommunen skriver ett nyttjanderättsavtal med den part
som sköter friluftsbad. I dessa nyttjanderättsavtal ingår inga brygganläggningar
utan det är ett ansvar som ligger på nyttjanderättshavaren.
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Efter kommunikation med BRF Tuvesvik 1 har de svarat att de är intresserade av
att köpa den befintliga flytbryggan som finns inom område som BRF önskar
nyttjanderätt på.
Flytbryggan har värderats av tillverkaren till cirka 67 000 kronor.
För att kommunen ska kunna hålla en likartad linje kring nyttjanderättsupplåtelser
av friluftsbad föreslår förvaltningen att kommunen säljer flytbryggan till
nyttjanderättsinnehavaren. Den värdering som är gjord bör ligga till grund för
priset på flytbryggan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-21
Värdering
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Sälja flytbryggan enligt värdering
2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra försäljningen.
Rolf Sörvik föreslår, som ett tillägg, att utskottet för samhällsutveckling beslutar
att:
Förvaltningen ges i uppdrag att utreda frågan om en dagbrygga i Tuvesvik för
öborna.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S)
förslag, utan Rolf Sörviks (V) förslag om tillägg av beslut då det bedöms som ett
enskilt ärende.
Beslutet skickas till
BRF Tuvesvik 1
Enhetschef hamn och parkering
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
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Dnr KS/2020:908

Servicemätning - Vatten och avlopp 2020
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga servicemätningen till handlingarna samt överlämna den till
kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i kvalitetsarbetet och i överensstämmelse med Uppdragsdokument för
2020-2022 och detaljbudget för 2020, genomför sektor samhällsutveckling
service- och nöjdhetsmätningar för sina verksamhetsområden.
Nytt för denna mätning är att enkäten endast var digital.
Våra kunder som besvarat vår enkät är nöjda med verksamheten. 89 procent
svarar att de är nöjda med vatten och avlopp i kommunen. Det är en minskning
med tre procentenheter jämfört med senaste undersökningen 2016.
Nöjdheten har ökat avseende service och bemötande, även om riktmärket för bra
resultat 70 procent inte nås på all punkter. När det gäller information på hemsidan
så är 69 procent nöjda. Det är en förbättring med hela tio procentenheter. Det är
troligtvis en konsekvens av det metodiska arbete med förbättrad information och
kommunikation som gjorts inom verksamheten.
På flertalet punkter har vi en nöjdhet över 90 procent.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-17
Servicemätning – Vatten och avlopp 2020
Beslutet skickas till
Kvalitetsutvecklare
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Dnr KS/2020:32

Ordförande informerar - utskottet för samhällsutveckling
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar bland annat om:
• Utskottet för samhällsutveckling börjar från och med september månad 2020,
sina sammanträden klockan 10:00. Detta för att möjliggöra att alla kan
sanordna gruppmöten samma morgon inför utskottets sammanträde.
• Bro-frågan i Svanesund.
• Ersättarna i utskottet för samhällsutveckling, får från och med augusti
månad 2020 delta vid utskottets sammanträden.

