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Kommunförvaltningen
Nina Hansson
telefon 0304-33 41 58
e-post: nina.hansson@orust.se

Beslut om markanvisning Åvägen, Henån 1:306
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2021-03-19
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har sedan en tid fört en dialog med Stiftelsen Orustbostäder om att
uppföra ett flerbostadshus i centrala Henån. Stiftelsen har med detta som bakgrund
inkommit med en förfrågan om direktanvisning för att bygga ett flerbostadshus i Henån.
Stiftelsen Orustbostäder har som mål att aktivt jobba för att marknadsföra hyresrätter
på Orust samt att uppföra nya hyresrätter i kommunen.
Efter återremiss från kommunfullmäktige och tillägg från kommunstyrelsen har
förvaltningen tagit fram ett nytt markanvisningsavtal.
Utredning
Bakgrund
Ärendet initierades av Stiftelsen Orustbostäder 2014-06-30 då de inkom med en
ansökan om planbesked. Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-12 att godkänna
ansökan och starta ett detaljplanearbete. Stiftelsen Orustbostäder ansökte därefter om
direktanvisning för en tomt där de avser att uppföra ett flerbostadshus.
Förvaltningens förslag till markanvisning och överenskommelse om fastighetsreglering
återremitterades av kommunfullmäktige 2021-02-11 för att komplettera handlingarna
enligt kommunstyrelsens tillägg, KS/2020:1538 § 15.
Nuläge
Stiftelsen Orustbostäder har ansökt om direktanvisning för att bygga ett flerbostadshus
för hyresrätter inom del av fastigheten Henån 1:306. Ny detaljplan för Åvägen kommer
att möjliggöra en byggrätt som medger ca 1 350 kvm/BTA. Stiftelsen har tecknat ett
plankostnadsavtal med kommunen för en byggrätt på egen fastighet och en på
kommunal mark och tar därmed plankostnaden för dessa byggrätter. För att stiftelsen
ska kunna uppföra ett hus inom den egna fastigheten önskar de också förvärva
ytterligare en remsa mark av kommunen.
Kommunstyrelsens beslutade ”Godkänna markanvisningsavtal för del av Henån 1:306,
daterat 2020-10-19, med tillägget att slutbesked för byggnad, inom området för
markanvisning, ska ha erhållits senast 2026-01-01 annars ska marken återlämnas.
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Stiftelsen måste senast i januari 2023 meddela om de inte klarar av den ålagda
tidsgränsen avseende slutbesked för byggnad 2026-01-01”.
Bedömning
Markområdet som stiftelsen har ansökt om direktanvisning för ligger centralt och
lämpar sig väl för hyresrätter. Stiftelsens mål är att aktivt arbeta och marknadsföra
hyresrätter på Orust, samt planera för och genomföra nyproduktion av hyresrätter i
kommunen. I budget 2020 med plan för 2021-2022 (KF 2019-08-22 § 66) prioriteras
arbetet med en ökad nybyggnadstakt som över tid ska ge en stabil befolkningstillväxt.
Förvaltningen bedömer Stiftelsen Orustbostäder som en lämplig aktör för att tillskapa
nya hyresrätter i centrala Henån som inte kommer omvandlas till bostadsrätter i
framtiden.
För att komplettera handlingarna utefter tillägget i kommunstyrelsens beslut har
förvaltningen tagit fram ett justerat markanvisningsavtal. I markanvisningsavtalet anges
att köpeavtal tecknas först när skredsäkring är utförd och laga kraft vunnet bygglov
finns. Detta för att säkerställa att de bygger enligt överenskommelse och det följer våra
riktlinjer för markanvisningar. Det anges också att det i det kommande köpeavtalet
kommer att finnas ett återgångsvillkor där köpet går åter om slutbesked för
flerbostadshus inte finns senast två år från köpeavtalet är tecknat. Ett köpeavtal kan inte
villkoras längre än två år enligt jordabalken.
I markanvisningsavtalet anges också att priset för tomten bestäms genom en ny
värdering innan köpeavtal tecknas, detta eftersom prisnivån kan se annorlunda ut när
köpeavtal tecknas. Markanvisningsavtalet är endast giltigt om detaljplanen för Åvägen
vinner laga kraft senast 2023-01-01 och om bygglov för flerbostadshus är inlämnat
senast 2023-06-01. Detta eftersom politiken vill ha en avstämning under 2023 där
stiftelsen visar att de tänker bygga på fastigheten. Beslutat bygglov ska finnas senast
2023-12-31. Bygglovet kan bli överklagat och därför skriver vi inte köpeavtal förrän ett
laga kraft vunnet bygglov finns. Om dessa villkor inte uppfylls är avtalet förfallet och
kommunen kan markanvisa tomten till annan exploatör utan ersättningsskyldighet till
Stiftelsen.
En överenskommelse om fastighetsreglering kan inte villkoras om återgång av marken.
Eftersom överlåtelse av marken föreslås ske genom ett framtida köpeavtal istället för
genom överenskommelse om fastighetsreglering genomförs fastighetsreglering för de
mindre markremsorna belägna på västra sidan om Åvägen av mark och
exploateringsingenjör genom delegation.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2021-03-19
Kartbilaga
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsenheten

Datum

Diarienummer

2020-12-10

KS/2020:1538
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ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling

Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef
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Mellan Orust kommun, org. nr 212000-1314, nedan kallad Kommunen, och Stiftelsen
Orust Bostäder, org. nr. 758500-2103 nedan kallad Exploatören, träffas följande

Markanvisning för del av Henån 1:306, Orust kommun

1

Bakgrund
Stiftelsen Orustbostäder ansöker om direktanvisning för att bygga ett
flerbostadshus för hyresrätter inom del av fastigheten Henån 1:306. Ny
detaljplan för Åvägen kommer möjliggöra en byggrätt som medger ca 1350
kvm/BTA.

2

Markanvisningsområde
Markanvisningsområdet omfattar ett markområde inom del av fastigheten Henån
1:306 enligt kartbilaga daterad 2020-10-19.

3

Detaljplan
En ny detaljplan med inriktning mot bostäder ska upprättas för
markanvisningsområdet. Exploatören bekostar sin del av ny detaljplan enligt
plankostnadsavtal.

4

Fastighetsbildning och upplåtelser
Ny detaljplan förutsätter fastighetsrättsliga åtgärder vilka ska initieras och bekostas
av Exploatören.

5

Markpris och markförvärv
Parterna är överens om att exploatören ska förvärva ett markområde som medger
en byggrätt om ca1350 kvm/BTA inom kommande detaljplan enligt kartbilaga.
Priset för marken ska bestämmas, genom en ny värdering av oberoende
värderingsman som parterna enas om, innan köpeavtal tecknas.
När laga kraft vunnet bygglov finns och skredsäkring av till
markanvisningsområdet angränsande del av ån är utförd ska köpeavtal tecknas.
Köpeavtalet ska innehålla ett återgångsvillkor som innebär att om slutbesked inte
finns senast två år från det datum köpeavtalet är tecknat, ska köpet gå åter.
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El, tele och datakommunikation
Exploatören ska senast 4 månader innan utbyggnad påbörjas samråda med
respektive huvudman för el, tele och datakommunikation. Eventuell flytt av
ledningar bekostas av Exploatören.

7

Parkering
Exploatören ska inom markanvisningsområdet projektera, utföra och bekosta det
antal parkeringsplatser som krävs för att täcka det behov som byggnationen
skapar.

8

Tillträde
Exploatören har rätt att inom markanvisningsområdet utföra erforderliga
undersökningar och mätningar innan köpeavtal tecknas. Utfyllnad, schaktning,
påbörjande av byggnation eller liknande får inte ske innan tillträde enligt
kommande köpeavtal om inte parterna gjort skriftlig överenskommelse om annat.

9

Överlåtelse
Exploatören äger inte rätt att utan kommunstyrelsens skriftliga medgivande
överlåta detta avtal.

10

Tillägg och ändringar
Tillägg och ändringar till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av
Exploatören och kommunstyrelsen för att vara gällande.

11

Tvist
Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol om parterna inte enas om
annat.
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Giltighet
Detta avtal är giltigt endast under förutsättning att följande villkor uppfylls:
att ny detaljplan för markanvisningsområdet har vunnit laga kraft
senast 2023-01-01.
att bygglov för ett flerbostadshus är inlämnat senast 2023-06-01.
att beslutat bygglov finns senast 2024-01-01.
Om någon av ovan angivna förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar
förfallet och exploatören står för sina egna nedlagda kostnader utan
ersättningsskyldighet för kommunen. Kommunen är då fri att markanvisa området
på nytt.
Exploatören kan begära förlängning av avtalet skriftligen hos kommunen om
exploatören bedömer att tidplanen inte kan följas på grund av förhållande utanför
exploatörens rådighet. För att förlängning ska beviljas krävs kommunens skriftliga
medgivande.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
För Orusts Kommun
Kommunstyrelsen

För Stiftelsen Orust bostäder

…………………………………….
Ort och datum

…………………………………..
Ort och datum

………………………………………
Catharina Bråkenhielm
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..
Martin Hellgren

………………………………………
Carina Johansson
Sektorschef Samhällsutveckling

3/3

5

1:19

1:113

1:82

1:100

1

1:173

1:306
1

1:156

1:41

2
1:211
1:172

411
0

20

SKALA

1:66
1

1:387

1:296

40

60

80

1:1000

Mark som stiftelsen ska förvärva

Datum
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100
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Henån Åvägen
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Konstruerad av
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12

§ 86
KS/2020:1538
Beslut om markanvisning Åvägen, Henån 1:306
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2021-03-19.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har sedan en tid fört en dialog med Stiftelsen Orustbostäder om att uppföra ett
flerbostadshus i centrala Henån. Stiftelsen har med detta som bakgrund inkommit med en
förfrågan om direktanvisning för att bygga ett flerbostadshus i Henån. Stiftelsen Orustbostäder
har som mål att aktivt jobba för att marknadsföra hyresrätter på Orust samt att uppföra nya
hyresrätter i kommunen.
Efter återremiss från kommunfullmäktige och tillägg från kommunstyrelsen har förvaltningen
tagit fram ett nytt markanvisningsavtal.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2021-03-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2021-03-19
Kartbilaga
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsenheten
Stiftelsen Orustbostäder

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-28

§ 104
KS/2020:1538
Beslut om markanvisning Åvägen, Henån 1:306
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2021-03-19.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har sedan en tid fört en dialog med Stiftelsen Orustbostäder om att uppföra ett
flerbostadshus i centrala Henån. Stiftelsen har med detta som bakgrund inkommit med en
förfrågan om direktanvisning för att bygga ett flerbostadshus i Henån. Stiftelsen Orustbostäder
har som mål att aktivt jobba för att marknadsföra hyresrätter på Orust samt att uppföra nya
hyresrätter i kommunen.
Efter återremiss från kommunfullmäktige och tillägg från kommunstyrelsen har förvaltningen
tagit fram ett nytt markanvisningsavtal.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-04-12 § 86 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2021-03-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2021-03-19
Kartbilaga
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsenheten
Stiftelsen Orustbostäder

1
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Kommunförvaltningen
Rickard Wennerberg
telefon 0304-33 42 53
e-post: rickard.wennerberg@orust.se

Beslut om avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella
arrangemang i konsthallen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommersiella arrangemang ska avgiftsbeläggas enligt taxa i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 8.
2. Anta följande ändringar i tidigare beslutad taxa (KF 2019-02-14 § 8) om Hyra av
idrotts- och samlingslokaler;
- Definitionen av kommersiella arrangemang; Evenemang där det finns en
koppling till produkter, företag eller ett tydligt kommersiellt vinstsyfte.
-

Vid försäljning av konst ska kommunen erhålla 10 % av vinsten.

Sammanfattning av ärendet
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att ge i förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag på avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella
arrangemang i konsthallen.
Information i frågan lämnades vid utskottet för samhällsutveckling 2021-02-08 § 35.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-03-18 § 47 att återremittera ärendet till
förvaltningen med motivering att:
- Definitionen av kommersiellt samt vart gränsen går för kommersiellt, ska förtydligas i
beslutsunderlaget.
- Vid försäljning av konst ska kommunen erhålla 10 % av vinsten, ska förtydligas i
beslutsunderlaget.
Bedömning
Kommunfullmäktige antog 2019-02-14 § 8 Hyra av idrotts- och samlingslokaler. I
dokumentet bedömer förvaltningen att följande tilläggs görs:
- Definitionen av kommersiella arrangemang; Evenemang där det finns en
koppling till produkter, företag eller ett tydligt kommersiellt vinstsyfte.
- Vid försäljning av konst ska kommunen erhålla 10 % av vinsten.
Tilläggen är markerade i beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Hyra av idrotts- och samlingslokaler – avgifter daterad 2021-03-25
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Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
Orust kommuns författningssamling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorschef samhällsutveckling

Rickard Wennerberg
Kultur- och bibliotekschef
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Antagen av KF 2019-02-14 § 8

Avgifter för hyra av sporthallar/idrottslokaler
Vid förhyrning av kommunala lokaler gäller avgifter utifrån lokalens art, utrustning samt vilken kategori förhyraren tillhör.
Nedanstående priser är angivna i kronor/timma om inte annat anges.
Med kommersiella arrangemang avses evenemang där det finns en koppling till produkter, företag eller ett tydligt kommersiellt vinstsyfte.
Vid försäljning av konst i konsthallen ska kommunen erhålla 10 % av vinsten.
2021-03-25
Intern verksamhet och arrangemang utan entré
Entrébelagda arrangemang eller kommersiell verksamhet
1. Föreningars/Studieförbunds barn- och
Föreningars/Studieförbunds vuxenungdomsverksamhet
4. Ideell arrangör från
LOKAL
verksamhet
5. Privat arrangör
Pensionärsföreningar
kommunen
Handikappföreningar
Studieförbund
2. Från Orust
3. Inte från Orust
Idrottslokaler
Buahallen
0
70
110
145
290
Henåns sporthall
0
155
240
310
625
Henåns gymnastiksal
0
70
110
145
290
Henåns styrketräningsrum
0
70
110
145
Henåns motionshall
0
70
110
145
290
Henåns klubbrum
0
35
60
70
Ellös sporthall
0
110
155
215
430
Ellös gymnastiksal
0
70
110
145
290
Varekils gymnastiksal
0
70
110
145
290
Ängås sporthall
0
155
240
310
625
Ängås lilla sporthall
0
70
110
145
290
Omklädningsrum med dusch
0
70
110
145
290
vid sep. uthyrning
Henåns konstgräsplan
0
70
110
145
Samlingslokaler
Henåns skolas aula
Kulturhusets konsthall
Ängås skolas aula
Skolmatsal
Warmarkska villan

0
0
0
0
0

90
90
130
60
60

130
130
200
90
130

180
180
260
120
180

360
360
520
240
360

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12

§ 88
KS/2021:138
Beslut om avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella arrangemang i
konsthallen
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommersiella arrangemang ska avgiftsbeläggas enligt taxa i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 8.
2. Anta följande ändringar i tidigare beslutad taxa (KF 2019-02-14 § 8) om Hyra av idrottsoch samlingslokaler;
- Definitionen av kommersiella arrangemang; Evenemang där det finns en koppling till
produkter, företag eller ett tydligt kommersiellt vinstsyfte
- Vid försäljning av konst ska kommunen erhålla 10 % av vinsten.
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att ge i förvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag på avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella arrangemang i
konsthallen.
Information i frågan lämnades vid utskottet för samhällsutveckling 2021-02-08 § 35.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-03-18 § 47 att återremittera ärendet till
förvaltningen med motivering att:
- Definitionen av kommersiellt samt vart gränsen går för kommersiellt, ska förtydligas i
beslutsunderlaget.
- Vid försäljning av konst ska kommunen erhålla 10 % av vinsten, ska förtydligas i
beslutsunderlaget.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), med instämmande av Rolf Sörvik (V) och Michael Relfsson
(FO), föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommersiella arrangemang ska avgiftsbeläggas enligt taxa i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 8.
2. Anta följande ändringar i tidigare beslutad taxa av (KF 2019-02-14 § 8) om Hyra av
idrotts- och samlingslokaler:
- Definition av kommersiella arrangemang: Evenemang där det eventuellt finns en
koppling till produkter, företag eller tydligt kommersiellt vinstsyfte
- Vid försäljning av konst ska kommunen erhålla 10 5 av vinsten.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S), Rolf Sörviks
(V) och Michael Relfssons (FO) förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Hyra av idrotts- och samlingslokaler – avgifter daterad 2021-03-25
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
Orust kommuns författningssamling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
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RESERVATION, punkt 7, KS 28.e april 2021
Beslut om avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella arrangemang i
konsthallen, KS/2021:138
Vi yrkar på avslag. Vi anser att de förändringar som Majoriteten vill uppnå med denna ändring inte
kommer att ge önskat resultat utan snarare kommer att medverka till det motsatta. Vi har idag ett
gott samarbete med kommunens föreningar och samverkan med dem gynnar kommunen. Vi vill
därför att de regler för avgifter mm vi har idag kvarstår som de är.
Miljöpartiet och Centerpartiet
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-28

§ 105
KS/2021:138
Beslut om avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella arrangemang i
konsthallen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommersiella arrangemang ska avgiftsbeläggas enligt taxa i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 8.
2. Anta följande ändringar i tidigare beslutad taxa (KF 2019-02-14 § 8) om Hyra av idrotts- och
samlingslokaler;
- Definitionen av kommersiella arrangemang; Evenemang där det finns en koppling till
produkter, företag eller ett tydligt kommersiellt vinstsyfte
- Vid försäljning av konst ska kommunen erhålla 10 % av försäljningsvärdet.
Reservationer
Kia Nordqvist (MP) och Lars Larsson (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
eget förslag om avslag.
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att ge i förvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag på avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella arrangemang i
konsthallen.
Information i frågan lämnades vid utskottet för samhällsutveckling 2021-02-08 § 35.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-03-18 § 47 att återremittera ärendet till
förvaltningen med motivering att:
- Definitionen av kommersiellt samt vart gränsen går för kommersiellt, ska förtydligas i
beslutsunderlaget.
- Vid försäljning av konst ska kommunen erhålla 10 % av vinsten, ska förtydligas i
beslutsunderlaget.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-04-12 § 88 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommersiella arrangemang ska avgiftsbeläggas enligt taxa i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 8.
2. Anta följande ändringar i tidigare beslutad taxa av (KF 2019-02-14 § 8) om Hyra av idrottsoch samlingslokaler:
- Definition av kommersiella arrangemang: Evenemang där det eventuellt finns en koppling till
produkter, företag eller tydligt kommersiellt vinstsyfte
- Vid försäljning av konst ska kommunen erhålla 10 % av vinsten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Hyra av idrotts- och samlingslokaler – avgifter daterad 2021-03-25
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Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Sörvik (V), med instämmande av Anders Arnell (M) och Britt-Marie Andrén Karlsson (S),
yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag med förtydligande om att kommunen ska
erhålla 10 % av försäljningsvärdet, inte vinsten, vid försäljning av konst.
Kia Nordqvist (MP) och Lars Larsson (C) yrkar avslag till utskottet för samhällsutvecklings
förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer utskottet för samhällsutvecklings förslag mot Kia Nordqvists (MP) och Lars
Larssons (C) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifallit utskottet för
samhällsutvecklings förslag med Rolf Sörviks (V) förtydligande.
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
Orust kommuns författningssamling
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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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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
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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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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

2

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

(PBL 4 kap 5 § 2,8 § 2 och 30 §)
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Byggnad för avfallsändamål (endast hushållsavfall för fastigheter
inom planområdet)
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Hamnändamål
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(PBL 4 kap 5 § 3 och 30 §)
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Öppet vatten och vattenområde
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(PBL 4 kap 5 § 2, 8 § 2 och 30 §)
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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
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+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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Bebyggelsens omfatting (PBL 4 kap 11 § 1 och 3)
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Byggnad skall grundläggas på stödpålar till fast botten.
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Bostäder och hamnändamål. Parhus
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(PBL 4 kap 16 kap 1)
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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.
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Lokaltrafik
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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
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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
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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
2021-03-11

§ 27
KS/2015:1817
Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25
Kommunfullmäktiges beslut
Återremittera ärendet för ytterligare utredning av planförslaget.
Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Larsson (C), Rolf Sörvik (V), Martin Reteike (MP), Kia Nordqvist (MP), Börje Pettersson
(C), Anders Persson (KD), Martin Oscarsson (SD) och Michael Relfsson (FO) reserverar sig
skriftligen mot beslutet till förmån för eget förslag, vilket är att det gällande planförslaget som
finns för nu detaljplan för del av fastigheten Kungsviken 1:25 ska ställas ut för granskning och
planarbetet ska fortsätta.
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.
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.
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Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-24 § 51 att 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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M), Veronica Almroth (L), Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Hilden Talje (M) och
Ulla Buhr (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning av planförslaget.
Lars Larsson (C), Rolf Sörvik (V), Martin Reteike (MP), Kia Nordqvist (MP), Börje Pettersson
(C), Anders Persson (KD), Martin Oscarsson (SD) och Michael Relfsson (FO) yrkar att
planförslaget som finns för ny detaljplan för del av fastigheten Kungsviken 1:25 ska ställas ut för
granskning och att planarbetet ska fortsätta.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för återremiss
Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag
Omröstningsresultat
Med 15 ja-röster, 20 nej-röster och 3 stycken som avstår beslutar kommunfullmäktige att ärendet
ska återremitteras för ytterligare utredning av planförslaget.
Utdrag ur kommunallagen 5 kap 50 § ”Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det
begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.”
Beslutet skickas till
Planenheten
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§ 75
KS/2015:1817
Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25
Utskottets för samhällsutveckling
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Fortsätta planarbetet med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25 med justeringar som
korrelerar med ny kulturmiljöplan, samrådshandlingen och kommunens viljeinriktningar som
kommit fram i arbetet med ny översiktsplan.
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.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-02-08 § 32 och kommunstyrelsen beslutade
2021-02-24 § 51 att 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.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-11 § 27 att återremittera ärendet för ytterligare utredning
av planförslaget.
Planchef visar förslag på hur disponering av Kungsviken 1:25 skulle kunna utföras.
Beslutet skickas till
Planenheten
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Reservation punkt nr 2 - beslut om fortsatt planarbete med
ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25,
KS/2015:1817
Kommunstyrelsen 2021-04-28
Vi yrkar på att det planförslaget som finns för ny detaljplan för del
av fastigheten 1:25 ska ställas ut för granskning och att planarbetet
ska fortsätta.
Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
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§ 100
KS/2015:1817
Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Fortsätta planarbetet med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25 med justeringar som
korrelerar med ny kulturmiljöplan, samrådshandlingen och kommunens viljeinriktning.
Reservationer
Lars Larsson, Maria Sörkvist (C) Kia Nordqvist (MP) och Rolf Sörvik (V) reserverar sig
skriftligen mot beslutet till förmån för Lars Larssons (C) förslag.
Mikael Relfsson (FO), Martin Oscarsson och Kaj Kvorning (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Lars Larssons (C) 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.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-02-08 § 32 och kommunstyrelsen beslutade
2021-02-24 § 51 att 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
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hamnfunktioner i betydligt större utsträckning. Under samrådet har det också framkommit en rad
negativa synpunkter från berörda och boende i Kungsviken.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-11 § 27 att återremittera ärendet för ytterligare utredning
av planförslaget.
Planchef visade utskottet för samhällsutveckling 2021-04-12 förslag på hur disponering av
Kungsviken 1:25 skulle kunna utföras. Utskottet för samhällsutveckling besluta vid aktuellt
sammanträde § 75 att föreslå kommunstyrelsen besluta att överlämna följande förslag till
kommunfullmäktige:
Fortsätta planarbetet med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25 med justeringar som
korrelerar med ny kulturmiljöplan, samrådshandlingen och kommunens viljeinriktningar som
kommit fram i arbetet med ny översiktsplan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Arnell (M), med instämmande av Ulla Buhr (S), Anne Kolni (M) och Susanne Gustafsson
(L), yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag med ändring av att meningen om ny
översiktsplan utgår ur beslutstexten.
Lars Larsson (C), med instämmande av Maria Sörkvist (C) Kia Nordqvist (MP), Rolf Sörvik (V),
Mikael Relfsson (FO) och Martin Oscarsson (SD), yrkar på att det planförslag som finns för ny
detaljplan för del av fastighet Kungsviken 1:25 ska ställas ut för granskning och att planarbetet
ska fortsätta.

Beslutsgång
Ordförande ställer Anders Arnells (M) förslag mot Lars Larssons (C) förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anders Arnells (M) förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Anders Arnells (M) förslag.
Nej-röst för Lars Larssons (C) förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Anders Arnells (M) förslag och 7 nej-röster för Lars Larssons (C) förslag har
lika röstetal uppstått. Ordförande har utslagsrösten, eftersom ordförande har röstat på Anders
Arnells (M) förslag har kommunstyrelsen bifallit förslaget. Hur var och en har röstat framgår av
separat omröstningsprotokoll.
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Diarienummer
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KS/2020:1550
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om otillåten byggnation av landgång, bryggdäck med mera inom Hällevik
2:208.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Uppdra åt förvaltningen att ta fram ett nyttjanderättsavtal för skötseln av
området inklusive den landgång som markerats med A i kartbilaga 1.
2. Att inte upplåta utrymme för det bryggdäck som markeras med B i kartbilaga1.
3. Att inte upplåta utrymme för förlängning av den befintliga bryggan som
markeras med C i kartbilaga 1.
Sammanfattning av ärendet
Arrendatorn till en brygga i Sollid har utan rättighet bland annat uppfört ett bryggdäck
inklusive en landgång på kommunens fastighet Hällevik 2:208, i anslutning till sitt
befintliga arrende för brygga. Arrendatorn ansökte om strandskyddsdispens 2015 hos
Miljö- och byggnadsnämnden, för bland annat muddring, förlängning av bryggan,
uppförande av en landgång till udden bredvid sin befintliga brygga samt uppförande av
ett mindre bryggdäck mellan tidigare benämnda landgång och den befintliga bryggan.
Det nya bryggdäcket ska förenkla passagen från den befintliga bryggan ut till udden
samt enligt arrendatorns önskemål kunna inrymma förvaring av lådor med fiskelinor
och dylikt för privat bruk.
Arrendatorn har även utfört olika former av skötselåtgärder i anslutning till
arrendeområdet där den befintliga bryggan finns belägen, i form av bland annat
gräsklippning samt utplacering av sittbänkar, vilket arrendatorn också saknar rättighet
för.
Utredning
Nuläge
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2016 strandskyddsdispens i ärende
MBN/2015:1448. I Nämndens beslut framkommer att strandskyddsdispens lämnats för
muddring av ränna och vid båtplatser samt utbyggnad av brygga, däremot redovisas inte
huruvida landgången eller nyuppförande av bryggdäck omfattas av dispensen.
Förvaltningen har därför begärt ett klargörande från miljöenheten gällande
strandskyddsdispensen omfattning. Miljöenheten har tolkat den strandskyddsdispens
som lämnades 2016 och bedömt att även uppförande av landgång samt mindre
bryggdäck omfattas av dispensen. I beslutet om strandskyddsdispens anges att ett villkor
är att den yta som får tas i anspråk begränsas till yta som markerats i kartbilaga 1, där
landgångens beskaffenhet är redovisad som 4 x 1 meter och bryggdäcket 3 x 2 meter.
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Miljöenheten har utfört ett platsbesök för att kontrollera landgångens samt bryggdäckets
faktiska beskaffenhet. Landgångens faktiska storlek är 11 x 1,1 meter och bryggdäcket
7 x 2 meter, vilket avviker från de mått som strandskyddsdispens lämnats för.
Arrendatorn har även utfört muddringsåtgärder i enlighet med ovan nämnda
strandskyddsdispens, vilket arrendatorn saknar rättighet för hos markägaren dvs
kommunen. Efter utförda muddringsåtgärder har arrendatorn placerat ut muddermassor
i anslutning till arrendeområdet, vilket arrendatorn också saknar rättighet för.
Under 2020 har det inkommit anonyma klagomål till miljöenheten om att det skett
utfyllnader i strandområdet på fastigheten Hällevik 2:208. I ärende MBN/2020:430 har
Miljö- och byggnadsnämnden gjort följande bedömning ”Att vidta rättelse, genom att ta
bort muddermassorna som är upplagda inom strandområdet, innebär ett större ingrepp i
naturmiljön än att låta massorna vara kvar på platsen. Det är därmed inte motiverat att
förelägga om rättelse då rättelsens skulle innebära ett ännu större ingrepp i naturmiljön.”
Förvaltningen har uppmärksammat hur närboende i området utrycker sitt missnöje
emot tidigare nämnda skötselåtgärder eftersom de riskerar att göra området mer
tillgängligt för allmänheten.
Bedömning
Om kommunen vill legalisera landgångens samt bryggdäckets uppförande behöver
kommunen upplåta utrymme för dessa angivna anläggningar. Förvaltningens
bedömning är att varken landgången eller det nya bryggdäcket följer de villkor som
angivits i den beslutade strandskyddsdispensen. Enligt förvaltningen bör kommunen
endast upplåta utrymme för dessa anläggningar om de gynnar allmänhetens fria rörlighet
inom området, vilket förvaltningen bedömer att de delvis gör. Orust kommun behöver
även teckna avtal om kommunen vill legalisera tidigare benämnda skötselåtgärder på
grönytor.
Förvaltningen ser problematiken med att upplåta utrymme för det uppförda
bryggdäcket mellan den nyuppförda landgången och den befintliga bryggan.
Förvaltningen menar att det i bakgrunden till strandskyddsdispensen tydligt framgår att
bryggdäcket ska användas för ändamål som enbart gynnar den sökandes enskilda
intressen, i form av förenklad passage samt utrymme till förvaring av lådor med
fiskelinor och dylikt. Förvaltningen anser därför att bryggdäcket inte kan ingå i ett avtal
som syftar till att motverka en eventuell privatisering av området, när motivet till
bryggdäckets uppförande är att uppfylla den enskildes intressen. Förvaltningen anser
även att den befintliga bryggan redan är av sådan beskaffenhet att en utökning av
bryggan två meter i nordvästlig riktning inte är motiverad, markerat med C på kartbilaga
1. Förvaltningen anser därför att kommunen inte bör upplåta ytterligare utrymme för
denna anläggning.
Förvaltningen anser att det är av stor vikt att kommunen värnar om allmänhetens fria
rörlighet i strandnära lägen och således motverkar en eventuell privatisering av området.
Förvaltningen föreslår därför att det uppförda bryggdäcket, markerat med B på
kartbilaga 1, mellan den nyuppförda landgången och den befintliga bryggan skall tas
bort.
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Det aktuella området är inte beläget i nära anslutning till befintlig bebyggelse eller
privata fastigheter och därmed uppfattas inte området som privatiserat till följd av
tidigare nämnda skötselåtgärder. Förvaltningen anser att det aktuella området för sin
funktion som badstrand med fördel kan hållas öppet och blir på så sätt mer tillgängligt
för allmänheten.
Förvaltningen föreslår därför att kommunen skall ingå ett nyttjanderättsavtal med
arrendatorn som skall reglera den uppförda landgången markerad med A i kartbilaga 1 i
kombination med tidigare nämnda skötselåtgärder samt säkerställa allmänhetens fria
rörlighet inom området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Kartbilaga 1
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Översiktskarta: (Det berörda områdets ungefärliga omfattning = röd polygon).

Översiktskarta: (Det berörda områdets ungefärliga omfattning = blå prick).

Det berörda områdets ungefärliga omfattning.

Aktuell kartbilaga.
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§ 84
KS/2020:1550
Beslut om otillåten byggnation av landgång, bryggdäck med mera inom Hällevik 2:208
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Allt som är byggt utan lov ska tas bort.
2. När arrendetiden går ut ska det tas upp för omprövning.
Reservationer och särskilda uttalanden
Michel Relfsson (FO) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Arrendatorn till en brygga i Sollid har utan rättighet bland annat uppfört ett bryggdäck inklusive
en landgång på kommunens fastighet Hällevik 2:208, i anslutning till sitt befintliga arrende för
brygga. Arrendatorn ansökte om strandskyddsdispens 2015 hos Miljö- och byggnadsnämnden,
för bland annat muddring, förlängning av bryggan, uppförande av en landgång till udden bredvid
sin befintliga brygga samt uppförande av ett mindre bryggdäck mellan tidigare benämnda
landgång och den befintliga bryggan. Det nya bryggdäcket ska förenkla passagen från den
befintliga bryggan ut till udden samt enligt arrendatorns önskemål kunna inrymma förvaring av
lådor med fiskelinor och dylikt för privat bruk.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), med instämmande av Ulla Buhr (S), föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
1. Allt som är byggt utan lov ska tas bort.
2. När arrendetiden går ut ska arrendet tas upp för omprövning.
Michael Relfsson (FO) föreslår utskottet för samhällsutveckling att ärendet ska återremitteras så
att fakta kan tas fram.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Britt-Marie-Andrén-Karlssons (S) och Ulla Buhrs (S) förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Kartbilaga 1
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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§ 103
KS/2020:1550
Beslut om otillåten byggnation av landgång, bryggdäck med mera inom Hällevik 2:208
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Allt som är byggt utan lov ska tas bort.
2. När arrendetiden går ut ska det tas upp för omprövning.
Sammanfattning av ärendet
Arrendatorn till en brygga i Sollid har utan rättighet bland annat uppfört ett bryggdäck inklusive
en landgång på kommunens fastighet Hällevik 2:208, i anslutning till sitt befintliga arrende för
brygga. Arrendatorn ansökte om strandskyddsdispens 2015 hos Miljö- och byggnadsnämnden,
för bland annat muddring, förlängning av bryggan, uppförande av en landgång till udden bredvid
sin befintliga brygga samt uppförande av ett mindre bryggdäck mellan tidigare benämnda
landgång och den befintliga bryggan. Det nya bryggdäcket ska förenkla passagen från den
befintliga bryggan ut till udden samt enligt arrendatorns önskemål kunna inrymma förvaring av
lådor med fiskelinor och dylikt för privat bruk.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-04-12 § 84 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Allt som är byggt utan lov ska tas bort.
2. När arrendetiden går ut ska det tas upp för omprövning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Relfsson (FO) yrkar på att ärendet återremitteras, med motiveringen att ytterligare
information behöver tas fram i ärendet.
Ander Arnell, Anne Kolni (M), Rolf Sörvik (V), Kia Nordqvist (MP), Britt-Marie Andrén
Karlsson (S) och Susanne Gustafsson (L) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen kan bifalla utskottet för samhällsutvecklings
förslag och finner förslaget antaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Kartbilaga 1
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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Kommunförvaltningen
Rickard Wennerberg
telefon 0304-33 42 53
e-post: rickard.wennerberg@orust.se

Revidering av regler för Orust kulturpris
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta de föreslagna ändringarna enligt bilaga ”Kulturpris – regler” daterad 2021-03-25.
Sammanfattning av ärendet
Stadgarna för Orust kulturpris antogs av kommunfullmäktige § 87/1995.
Orust kulturpris utdelas årligen för förtjänstfulla insatser såsom inom litteratur, konst,
kulturminnesvård, hembygdsforskning, musik, dans, teater, slöjd, bildningsverksamhet
eller annan kulturell verksamhet för Orust kommun och dess invånare.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att ge förvaltningen i uppdrag
att lämna förslag på revidering av reglerna för kulturpriset.
Information om förslag till ändringar lämnades vid utskottet för samhällsutveckling
2021-02-08 § 35.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-03-18 § 48 att återremittera ärendet till
förvaltningen med motivering att det i reglerna ska ändras/förtydligas följande:
- Prisutdelning vartannat år med start 2022.
- Enskilda anställda som har en koppling till kulturverksamheten samt kommunala
verksamheter inte kan ansöka om priset.
Förvaltningen har utifrån beslut reviderat reglerna för Orust kulturpris.
I bilagan daterad 2021-03-25 finns förslag till ändringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Kulturpris – regler, daterad 2021-03-25
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
Orust kommuns författningssamling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorschef samhällsutveckling

Rickard Wennerberg
Kultur- och bibliotekschef

2021-03-25

Kulturpris
Regler – Kulturpris
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Kulturpris – Regler
Inledning
Orust kulturpris delas ut till en pristagare som på ett förtjänstfullt sätt har utfört en
kulturgärning för Orust kommun och dess invånare. Prisutdelning sker vartannat år
med start 2022.

Reglernas syfte och målgrupp
Reglerna syftar till att ange ramarna för tilldelning av Orust kommuns kulturpris.
Regler
 Orust kulturpris utdelas årligen för förtjänstfulla insatser såsom litteratur,
konst, kulturminnesvård, hembygdsforskning, musik, dans, teater, slöjd,
bildningsverksamhet eller annan kulturell verksamhet för Orust kommun och
dess invånare.
 Kulturpriset kan utdelas till enskild person, till flera personer gemensamt eller
till förening eller annan sammanslutning.
 Enskilda anställda som har en koppling till kulturverksamheten kan inte
nomineras till priset. Samma sak gäller för kommunala verksamheter.
 Ingen enskild person eller förening kan få kulturpriset mer än en gång.
 Vem eller vilka som helst, utom kommunstyrelsen eller utskottet för
samhällsutvecklings ledamöter gemensamt, får föreslå kulturpristagare.
Förslagen skall lämnas till utskottet för samhällsutveckling senast den 1 oktober
årligen. Endast de kandidater som föreslås aktuellt utdelningsår kan utses till
årets kulturpristagare. Utskottet för samhällsutveckling förbehåller sig rätten
att avstå från att dela ut priset.
 Senast en månad före förslagstidens utgång skall utannonsering om förslag till
kulturpristagare verkställas.
 Beslut om utdelning av kulturpriset fattas av utskottet för samhällsutveckling
under oktober månad.
 Kulturpriset uppgår till ett värde som kommunstyrelsen i aktuell årsbudget
beslutat.
 Med priset förslagsvis följer ett särskilt diplom undertecknat av
kommunfullmäktiges och utskottet för samhällsutvecklings ordförande.
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Kulturpris – Regler


Kulturpriset utdelas av utskottet för samhällsutvecklings ordförande (enligt
beslut av arbetsutskottet 2020-11-11 § 196) i samband med höstens
föreningsvecka om inget annat föreslås.

Förvalta regeln
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har
också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.
Målgruppen för regeln ansvarar för att ta del av och efterleva den.
Avvikelser och förslag
Den som läser regeln och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som
påverkar regeln såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till
förändringar meddela kontaktperson för regeln.
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

§ 89
Revidering av regler för Orust kulturpris

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12

KS/2021:139

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta de föreslagna ändringarna enligt bilaga ”Kulturpris – regler” daterad 2021-03-25 inklusive
redaktionella ändringar som framkom vid dagens sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Stadgarna för Orust kulturpris antogs av kommunfullmäktige § 87/1995.
Orust kulturpris utdelas årligen för förtjänstfulla insatser såsom inom litteratur, konst,
kulturminnesvård, hembygdsforskning, musik, dans, teater, slöjd, bildningsverksamhet eller annan
kulturell verksamhet för Orust kommun och dess invånare.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att ge förvaltningen i uppdrag att
lämna förslag på revidering av reglerna för kulturpriset.
Information om förslag till ändringar lämnades vid utskottet för samhällsutveckling 2021-02-08 §
35.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-03-18 § 48 att återremittera ärendet till
förvaltningen med motivering att det i reglerna ska ändras/förtydligas följande:
- Prisutdelning vartannat år med start 2022.
- Enskilda anställda som har en koppling till kulturverksamheten samt kommunala verksamheter
inte kan ansöka om priset.
Förvaltningen har utifrån beslut reviderat reglerna för Orust kulturpris.
I bilagan daterad 2021-03-25 finns förslag till ändringar.
Det framkom vid dagens sammanträde att vissa redaktionella förändringar bör göras i reglerna
rörande vem som kan nomineras och i vilken månad beslut om tilldelning ska ske.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Kulturpris – regler, daterad 2021-03-25
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
Orust kommuns författningssamling
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RESERVATION
Revidering av regler för Orust kulturpris, KS/2021:139
Vi yrkar på att priset fortsatt skall delas ut varje år och inte vart annat och att utlysningen skall
marknadsföras brett i alla kommunens verksamheter och på alla plattformar. Detta för att öka
kunskapen om att priset finns, då vi insett att denna kunskap saknas idag.
Detta pris är en viktig signal ut till kommunmedlemmarna att kommunen ser hur värdefullt allt det
ideella arbete som kulturföreningar och enskilda kulturutövare är för kommunen.
Förövrigt tillstyrker vi ändringarna i revidering av regler för Orust kulturpris.
Centerpartiet och Miljöpartiet
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 106
Revidering av regler för Orust kulturpris

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-28

KS/2021:139

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anta de föreslagna ändringarna enligt bilaga ”Kulturpris – regler” daterad 2021-03-25, med
redaktionella ändringar enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag 2021-04-12 § 89.
Reservationer
Lars Larssons, Maria Sörkvists (C) samt Kia Nordqvists (MP) reserverar sig skriftligen mot
beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Stadgarna för Orust kulturpris antogs av kommunfullmäktige § 87/1995.
Orust kulturpris utdelas årligen för förtjänstfulla insatser såsom inom litteratur, konst,
kulturminnesvård, hembygdsforskning, musik, dans, teater, slöjd, bildningsverksamhet eller annan
kulturell verksamhet för Orust kommun och dess invånare.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att ge förvaltningen i uppdrag att
lämna förslag på revidering av reglerna för kulturpriset.
Information om förslag till ändringar lämnades vid utskottet för samhällsutveckling 2021-02-08 §
35.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-03-18 § 48 att återremittera ärendet till
förvaltningen med motivering att det i reglerna ska ändras/förtydligas följande:
- Prisutdelning vartannat år med start 2022.
- Enskilda anställda som har en koppling till kulturverksamheten samt kommunala verksamheter
inte kan ansöka om priset.
Förvaltningen har utifrån beslut reviderat reglerna för Orust kulturpris.
I bilagan daterad 2021-03-25 finns förslag till ändringar.
Det framkom vid utskottet för samhällsutvecklings sammanträde 2021-04-12 att vissa
redaktionella förändringar bör göras i reglerna, rörande vem som kan nomineras och i vilken
månad beslut om tilldelning ska ske. Utskottet för samhällsutveckling beslutade vid aktuellt
sammanträde § 89 att föreslå kommunstyrelsen besluta att överlämna följande förslag till
kommunfullmäktige:
Anta de föreslagna ändringarna enligt bilaga ”Kulturpris – regler” daterad 2021-03-25 inklusive
redaktionella ändringar som framkom vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Kulturpris – regler, daterad 2021-03-25 och reviderad 2021-04-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Sörvik (V), Anders Arnell (M), Britt-Marie Andrén Karlsson (C) och Mikael Relfsson (FO)
yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-28

Lars Larsson, Maria Sörkvist (C) och Kia Nordqvist (MP) yrkar på att priset skall delas ut varje år,
ej vart annat, och att utlysningen skall marknadsföras brett i alla kommunens verksamheter samt
på alla plattformar för att öka kunskapen om att priset finns. Övriga aspekter i utskottet för
samhällsutvecklings förslag tillstyrkes.
Beslutsgång
Ordförande stället utskottet för samhällsutvecklings förslag mot Lars Larssons, Maria Sörkvists
(C) samt Kia Nordqvists (MP) förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit utskottet för
samhällsutvecklings förslag.
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
Orust kommuns författningssamling

2

Datum

Diarienummer

2021-03-25

KS/2021:80

1(3)

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

Beslut om förvärv av fastigheten, Huseby 3:34.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förvärv av Huseby 3:34 med en total köpeskilling om 1 850 000
kronor enligt köpekontrakt, daterat 2021-03-25.
2. Finansiering sker genom strategiskt markköp inom årets investeringsbudget
2021 (2021-03-11 §26, KS/2019:1647).
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheten Huseby 3:34 har inkommit med ett erbjudande till Orust
kommun om att få förvärva deras fastighet Huseby 3:34.
Enligt kommunens översiktsplan är området ovanför Huseby 3:34 utpekat som
reservområde för 15-20 småhustomter och är beläget inom samhällsområdet för Ellös.
Om kommunen förvärvar Huseby 3:34 säkrar vi tillfartsväg till reservområdet för
bostäder. Ett beslut om att förvärva fastigheten Huseby 3:34 har stöd i kommunens
riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark eftersom marken är strategisk.
Förvaltningens förslag om ett förvärv med en köpeskilling om 1 850 000 kronor ryms
inom budgeterade medel för strategiska markköp i beslutad investeringsram.
Utredning
Nuläge
Ägarna till fastigheten Huseby 3:34 har inkommit med ett erbjudande till Orust
kommun om att förvärva deras fastighet Huseby 3:34. Ägarna har förvärvat en ny
fastighet på annan ort där de idag bedriver sin verksamhet och vill därför avyttra
fastigheten i Ellös. I sitt erbjudande till Orust kommun har ägarna belyst att kommunen
vid ett flertal tillfällen visat intresse av att förvärva deras fastighet med anledning av
fastighetens strategiska läge för att utveckla ett nytt bostadsområde på berget ovanför
deras fastighet i Ellös.
Fastigheten Huseby 3:34 är cirka 3200 m2 stor och innefattar en större huvudbyggnad
där entréplan utgörs av tidigare verksamhetsutrymmen och resterande våningsplan av
bostadsutrymmen. Fastigheten innefattar även flertalet komplementbyggnader av
varierande skick, en festlokal, två garage av olika beskaffenhet samt ett större uthus.
Fastighetens totala taxeringsvärde är 2 054 000 kronor.
Enligt gällande byggnadsplan är större delen av fastigheten Huseby 3:34 planlagd med
kvartersmark för ändamålen bostad, handel och hantverk och en mindre del med allmän
platsmark för ändamålen park eller plantering.

Datum

Diarienummer

2021-03-25

KS/2021:80

2(3)

Enligt kommunens översiktsplan är ett område ovanför Huseby 3:34 utpekat som
reservområde för 15-20 småhustomter. Reservområdet är beläget inom samhällsområdet
för Ellös, där en större del är beläget inom strandskyddat område. Kommunen kan
därför revidera det utpekade reservområdets utformning vid framtagandet av
kommunens nya översiktsplan så att reservområdet placeras helt utanför strandskyddat
område.
Nedanför det utpekade reservområdet och fastigheten Huseby 3:34 ligger
Gullbergsvägen. Idag finns det en naturlig tillfartsväg från Gullbergsvägen till ett redan
befintligt bostadsområde som leder fram till Huseby 3:34, som i sin tur blockerar en
naturlig förlängning av tillfartsvägen emot det utpekade reservområdet. Ett kommunalt
fastighetsförvärv av Huseby 3:34 skulle innebära att kommunen kan utgå från redan
befintlig infrastruktur och således förlänga den redan befintliga tillfartsvägen från
Huseby 3:34 fram till det utpekade reservområdet.
Bedömning
Förvaltningen anser att kommunen bör utöka sin markreserv inom strategiskt viktiga
områden för att på så sätt kunna säkerställa kommunens framtida bostadsförsörjning.
Kommunen säkerställer genom detta strategiska markförvärv tillfartsväg från Huseby
3:34 fram till det utpekade reservområdet. Förvaltningen anser därför att fastigheten
Huseby 3:34 utgör strategiskt viktig mark för kommunen och bör därför ingå i
kommunens markreserv för framtida exploatering.
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges
följande: ”Kommunen ska ha en aktiv markpolitik och hög planberedskap, d.v.s.
säkerställa att det finns framtagna detaljplaner med en ambition att tillgodose behovet av
bostadsmark, verksamhetsmark samt mark för övrig samhällsservice. Det är därför
viktigt att kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden.”
I ovan nämnda riktlinjer framgår även följande: ”Det är av stor vikt att kommunen har
en god framförhållning när det gäller förvärv av strategisk mark så att kommunen
innehar en markreserv som tillgodoser kommande behov av bostads- och
verksamhetsområden samt infrastruktur. Kommunen bör därför aktivt bevaka den
öppna fastighetsmarknaden och genomföra strategiska markförvärv.” Ett beslut om att
förvärva fastigheten Huseby 3:34 har således stöd i kommunens riktlinjer för
upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
Kostnader som kommer av köpet är rivning av samtliga byggnader och kommande
utbyggnad av väg. Rivningskostnaden bedöms vara cirka 400 000 kr och hamnar på
driftbudgeten för mark och exploateringsenheten, rivningen planeras att kunna utföras
år 2022.
Efter förhandling har förvaltningen föreslagit ägarna av Huseby 3:34 att köpa
fastigheten för 1 850 000 kronor, vilket ägarna till Huseby 3:34 accepterat. Utifrån
fastighetens taxeringsuppgifter, strategiska belägenhet, storlek samt byggnadernas
beskaffenhet, bedöms köpeskillingen vara skälig. Föreslagen köpeskilling är även
avstämd med upphandlad fastighetsmäklare.
Köpeskillingen ryms inom budgeterade medel för strategiska markköp i beslutad
investeringsram.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Köpekontrakt daterat 2021-03-25
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten

ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling

Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Huseby 3:34

Översiktskarta (Ellös, Huseby 3:34)

Urklipp från kommunens översiktsplan (Reservområde bostäder 15-20 tomter).

Urklipp från kommunens översiktsplan (Reservområde bostäder 15-20 tomter).

Urklipp från teckenförklaring (översiktsplan).

Gällande byggnadsplan.

Huseby 3:34 inom gällande byggnadsplan. Blå linje = Huseby 3:34 (ungefärlig
omfattning).

Urklipp på några av planbestämmelserna i gällande byggnadsplan.

Huvudbyggnad + garage

Huvudbyggnad + garage

Uthus

Festlokal

Garage

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-14

§ 71
KS/2021:80
Beslut om förvärv av fastigheten Huseby 3:34
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förvärv av Huseby 3:34 med en total köpeskilling om 1 850 000 kronor enligt
köpekontrakt, daterat 2021-03-25.
2. Finansiering sker genom strategiskt markköp inom årets investeringsbudget 2021 (2021-03-11
§26, KS/2019:1647).
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheten Huseby 3:34 har inkommit med ett erbjudande till Orust kommun om att
få förvärva deras fastighet Huseby 3:34.
Enligt kommunens översiktsplan är området ovanför Huseby 3:34 utpekat som reservområde för
15-20 småhustomter och är beläget inom samhällsområdet för Ellös. Om kommunen förvärvar
Huseby 3:34 säkrar vi tillfartsväg till reservområdet för bostäder. Ett beslut om att förvärva
fastigheten Huseby 3:34 har stöd i kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning
av mark eftersom marken är strategisk. Förvaltningens förslag om ett förvärv med en köpeskilling
om 1 850 000 kronor ryms inom budgeterade medel för strategiska markköp i beslutad
investeringsram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Köpekontrakt daterat 2021-03-25
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-28

§ 107
KS/2021:80
Beslut om förvärv av fastigheten Huseby 3:34
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna förvärv av Huseby 3:34 med en total köpeskilling om 1 850 000 kronor enligt
köpekontrakt, daterat 2021-03-25.
2. Finansiering sker genom strategiskt markköp inom årets investeringsbudget 2021 (2021-03-11
§ 26, KS/2019:1647).
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheten Huseby 3:34 har inkommit med ett erbjudande till Orust kommun om att
få förvärva deras fastighet Huseby 3:34.
Enligt kommunens översiktsplan är området ovanför Huseby 3:34 utpekat som reservområde för
15-20 småhustomter och är beläget inom samhällsområdet för Ellös. Om kommunen förvärvar
Huseby 3:34 säkrar vi tillfartsväg till reservområdet för bostäder. Ett beslut om att förvärva
fastigheten Huseby 3:34 har stöd i kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning
av mark eftersom marken är strategisk. Förvaltningens förslag om ett förvärv med en köpeskilling
om 1 850 000 kronor ryms inom budgeterade medel för strategiska markköp i beslutad
investeringsram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-14 § 71 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Godkänna förvärv av Huseby 3:34 med en total köpeskilling om 1 850 000 kronor enligt
köpekontrakt, daterat 2021-03-25.
2. Finansiering sker genom strategiskt markköp inom årets investeringsbudget 2021 (2021-03-11
§26, KS/2019:1647).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Köpekontrakt daterat 2021-03-25
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
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Kommunförvaltningen
Katarina Levenby
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Datum

Diarienummer

2021-03-26

KS/2020:1320

1(1)

Kommunfullmäktige

Revidering av regler för barnomsorg
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg.
2. Att reglerna gäller från och med 2021-07-01.
__________
Sammanfattning av ärendet
Orust kommuns regler för barnomsorg reviderades senast 2015-06-11, därefter har det
uppstått behov av mindre justeringar och förtydliganden.
Följande ändringar har gjorts, antingen av redaktionell karaktär eller utifrån gällande
lagstiftning:
 Under rubriken ”Rätt till barnomsorgsplats” har text lagts till kring lagstiftning
utifrån Barnkonventionen och barnperspektivet.
 Under rubriken ”Barnets vistelsetid” har text lagts till kring lagstiftning utifrån
Barnkonventionen och barnperspektivet.
 Ny rubrik: ”Sommarförskola” med text kring hur barnomsorg anordnas och söks
under perioden avseende de fyra veckorna i juli månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
Förslag till reviderade regler för barnomsorg daterade 2021-03-26
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
__________
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Kommunförvaltningen

Katarina Levenby
Sektorchef Lärande
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Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m.

Dokumentansvarig i förvaltningen
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Sektorchef Lärande
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vidare
Gäller för målgruppen
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Regler för barnomsorg i förskola och fritidshem
Rätt till barnomsorgsplats
Föräldrar som har ett behov av barnomsorg på grund av arbete, studier, rehabiliteringsåtgärder
eller utifrån barnets eget behov (Skollagen 8:7) kan ansöka om barnomsorg. Barn i förskoleålder,
vars förälder är arbetslös, permitterad eller föräldraledig med yngre syskon har rätt till plats i
förskola. Förskoleverksamheten omfattar i dessa fall 15 timmar i veckan. Fritidshem erbjuds till
barn som går i förskoleklass och skola där föräldrar har behov av barnomsorg. Enligt gällande
lagstiftning från och med 2020-01-01, Barnkonventionen, beaktas barnperspektiv vid hantering av
barnomsorgsplats. För barn som är i behov av särskilt stöd görs en bedömning med barns bästa i
fokus.

Ansökan om barnomsorg
Ansökan om plats i barnomsorgen kan göras tidigast 6 månader innan placering önskas. Anmälan
sker via vår hemsida och länken Ansökan om barnomsorg.

Placering
Plats i barnomsorg kan erhållas från den dag barnet är 1 år tills barnet går ut årskurs 6. Placering
sker efter anmälningsdatum. Vid flera anmälningar samma datum sker turordning utifrån
födelsedatum (äldst först). Avvikelser kan göras med hänsyn till barngruppens sammansättning.
Hänsyn tas till eventuella förturer.
Erbjudandet om plats ska besvaras via vår e-tjänst Självservice barnomsorg inom en vecka. Efter
påminnelse och om svar inte inkommit under föreskriven tid går erbjudandet till nästa i kön.
Föräldrar som har behov av barnomsorg på kvällar, helger och nätter kan ansöka om barnomsorg
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på obekväm arbetstid, verksamheten bedrivs från och med april 2021 vid Ängsbergets förskola i
Henån.

Förtur
Följande omständigheter utgör skäl för förtur


Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd



Syskon till redan placerat barn



Barn som redan har kommunal barnomsorg och önskar byta till annan placering

Beräkning av kötid
Anmälningsdatum utgör ködatum i kommunens barnomsorg.

Barnets vistelsetid
Förälders arbete eller studier samt restid ligger till grund för barnets schema. Barnet förutsätts ha
ledigt samtidigt som någon av föräldrarna har semester eller annan ledighet. Motsvarande förutsätts
gälla även för barn till föräldralediga, arbetslösa eller permitterade föräldrar.
Ett riktmärke inom barnomsorgen är utifrån Barnkonventionen § 31, att barn bör vistas i
barnverksamhet max 50 timmar i veckan för att ha möjlighet till vila. En särskild prövning kan göras
om annat behov föreligger. Rektor för förskola och grundskola har möjlighet att besluta om avvikelse
om förälder redovisar särskilda skäl till viss tidsanpassning. Rektor för förskola och grundskola har
också möjlighet att via arbetsgivare kontrollera förälders tider för arbete gentemot barnets schema.
Om vårdnadshavare är arbetslös, permitterad eller föräldraledig är barnens vistelsetid tisdag-torsdag
klockan 09.00-14.00.

Inskolning
Med inskolning menas den tid som åtgår innan barnet funnit sig tillrätta i verksamheten. Under en
period av cirka två veckor kommer barnet med föräldrar på korta besök. Avgift erläggs från första
placeringsdagen.
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Allmän förskola
Barn i åldern 3-5 år erbjuds från och med höstterminen plats i allmän förskola 15 timmar i veckan.
Verksamheten bedrivs tisdag-torsdag klockan 09.00-14.00. Verksamheten, som är integrerad i
kommunens förskolor, är avgiftsfri och följer skolornas läsårstider. (Enligt lag ska verksamhet
erbjudas minst 525 timmar/år). Rektor för förskola har möjlighet att besluta om avvikelse om förälder
redovisar särskilda skäl till tidsanpassning.

Sommarförskola
Under fyra semesterveckor i juli sker en sammanslagning av kommunens förskolor. Anmälan om
barnomsorg under denna period sker i en separat ansökan som skickas ut till vårdnadshavare.

Fritidshem under skollov
Barn som normalt inte har någon plats i fritidshem men till följd av föräldrarnas arbete eller
studier behöver det under skollov, kan ansöka om lovfritids. Ansökan om plats ska göras senast en
månad före skollov. Ansvarig rektor ger besked senast två veckor före aktuellt lov om plats kan
erbjudas eller inte. Ansökan är bindande om plats erbjudits och avgift debiteras oavsett om platsen
används eller inte.

Frånvaro
Om platsen inte använts på tre månader avslutas den om inte särskilda skäl föreligger.

Fritidshem vid arbetslöshet
Vid arbetslöshet eller permittering får förälder behålla platsen i högst tre månader. Vistelsen får ha
en omfatt-ning av tre timmar per dag. Barnets totala vistelsetid i skola och fritidshem förutsätts
inte överstiga 8 timmar per dag.

Fritidshem vid föräldraledighet
Plats för barn i fritidshem ska sägas upp senast två månader innan föräldraledighetens början. Om
det inte finns beslut om särskilt stöd upphör platsen i samband med det nya syskonets födelse.

Sjukskrivning
Under förälders längre tids sjukdom (= mer än sju dagar)står plats till förfogande enligt nedan.
Rektor för förskola och grundskola kan besluta om avvikelse ifall särskilda skäl föreligger.
Eventuellt utökat behov ska kunna styrkas. Avgift tas ut enligt maxtaxa.


Förskola
Plats i förskola står till förfogande med en omfattning av 20 timmar per vecka fördelat på 4-5

dagar,

5

Titel – regler
högst 5 timmar per dag.


Fritidshem
Barnets totala vistelsetid i skola och fritidshem förutsätts inte överstiga 8 timmar per dag.

Uppsägning
När man önskar säga upp plats i barnomsorgen sker det via självservice barnomsorg.
Uppsägningstiden är två månader. Avgift debiteras under uppsägningstiden oavsett om barnet
använder platsen eller inte.

Avgift för barnomsorg
Orust kommun tillämpar maxtaxa enligt skolverkets riktlinjer. Avgiften tas ut 12 månader per år.
Avgiften baseras på hushållets inkomst per månad. Avgiften tas ut från den dag barnet påbörjar sin
inskolning. Avgift betalas även om barnet under viss tid inte utnyttjar platsen, till exempel vid
föräldrarnas semester-ledighet.
Vid delad vårdnad där båda vårdnadshavare har ett barnomsorgsbehov får varje hushåll en egen
faktura. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela alla familjeförändringar som påverkar fakturan.
Varje år utförs en inkomstjämförelse mellan hushållets uppgivna inkomst och taxerad
förvärvsinkomst från Skatteverket. För mycket inbetald avgift återbetalas och för lite inbetald
avgift faktureras.
Vid utebliven betalning av barnomsorgsavgift kan det beslutas om avstängning i enlighet med
fastställd rutin. När skulden reglerats kan ny ansökan om plats göras.
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Avgift för barn i fritidshem under skollov
Avgiften är 50 kronor per dag. Syskonrabatt tillämpas inte.

Avgift för skjuts av skolbarn till barnomsorg på obekväm arbetstid
För barn som behöver skjuts mellan fritidshem och den dygnetruntöppna förskolan utgår en
avgift på 50 kronor per resa med taxi.

Överklaga beslut
Beslut som fattas på grundval av Skollagens regler om barnomsorg kan överklagas av varje
medborgare i den egna kommunen genom laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten.

Olycksfallsförsäkring
Orust kommun har tecknat en försäkring för barn som är folkbokförda i kommunen. För mer
information se Orust kommuns hemsida.

Förvalta reglerna
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för att
styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har också ansvar för
att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.
Målgruppen för reglerna ansvarar för att ta del av och efterleva den.

Avvikelser och förslag
Den som läser reglerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som påverkar
reglerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till förändringar meddela
kontaktperson för reglerna.
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Bilaga
Bilaga 1, Barnomsorgsavgift enligt gällande maxtaxa från och med 2021-01-01
Hushållets gemensamma bruttoinkomst ligger till grund för avgiften. Vid en inkomst på 50 340 kr
eller högre i hushållet utgår högsta avgift. För att barnomsorgsavgiften ska bli rätt är det viktigt att
aktuella inkomstuppgifter är inlämnade. Förälder ansvarar för att meddela inkomstförändringar via
Självservice barnomsorg.
Inkomsten ska anges per månad, det vill säga hushållets uppskattade årsinkomst delat på 12
månader. Om ingen inkomstuppgift inlämnas, faktureras högsta avgift.
Observera att inkomsten kommer att kontrolleras i samband med den årliga inkomstjämförelsen.
Maxtaxan
Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta barnet som barn 2 osv, oavsett om barnet går
i förskola eller fritidshem. Detta gäller oavsett om barnet går i kommunal eller enskilt bedriven
verksamhet.
Avgift för förskola
För barn 1 betalas 3 % av inkomsten - dock max 1.510 kronor per månad
För barn 2 betalas 2 % av inkomsten - dock max 1.007 kronor per månad
För barn 3 betalas 1 % av inkomsten - dock max 503 kronor per månad
För barn 4 och fler betalas ingen avgift.
Reducering
Avgiften reduceras med 30 % av ovanstående för barn som deltar i allmän förskola för 3-5 åringar
under terminstid. För barn som är placerade enligt Skollagen 8:7, särskilt stöd, reduceras avgiften
löpande med 30 %.
Avgift för fritidshem
(Gäller från och med 1 augusti det år barnet börjar i skolan.)
För barn 1 betalas 2 % av inkomsten - dock max 1.007 kronor per månad
För barn 2 betalas 1 % av inkomsten - dock max 503 kronor per månad
För barn 3 betalas 1 % av inkomsten - dock max 503 kronor per månad
För barn 4 och fler betalas ingen avgift.
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Orust kommun, 473 80 HENÅN
Åvägen 2-6, telefon 0304-33 40 00
kommun@orust.se
www.orust.se
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Orust kommun
Utskottet för lärande

§ 29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-07

KS/2020:1320

Revidering och förändring av regler för barnomsorg
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg.
2. Att reglerna gäller från och med 2021-07-01.
__________
Sammanfattning av ärendet
Orust kommuns regler för barnomsorg reviderades senast 2015-06-11, därefter har det uppstått
behov av mindre justeringar och förtydliganden.
Följande ändringar har gjorts, antingen av redaktionell karaktär eller utifrån gällande lagstiftning:
 Under rubriken ”Rätt till barnomsorgsplats” har text lagts till kring lagstiftning
utifrån Barnkonventionen och barnperspektivet.
 Under rubriken ”Barnets vistelsetid” har text lagts till kring lagstiftning utifrån
Barnkonventionen och barnperspektivet.
 Ny rubrik: ”Sommarförskola” med text kring hur barnomsorg anordnas och söks
under perioden avseende de fyra veckorna i juli månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
Förslag till reviderade regler för barnomsorg daterade 2021-03-26
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
_________
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-28

§ 109
KS/2020:1320
Revidering och förändring av regler för barnomsorg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg.
2. Reglerna gäller från och med 2021-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommuns regler för barnomsorg reviderades senast 2015-06-11, därefter har det uppstått
behov av mindre justeringar och förtydliganden.
Följande ändringar har gjorts, antingen av redaktionell karaktär eller utifrån gällande lagstiftning:
 Under rubriken ”Rätt till barnomsorgsplats” har text lagts till kring lagstiftning
utifrån Barnkonventionen och barnperspektivet.
 Under rubriken ”Barnets vistelsetid” har text lagts till kring lagstiftning utifrån
Barnkonventionen och barnperspektivet.
 Ny rubrik: ”Sommarförskola” med text kring hur barnomsorg anordnas och söks
under perioden avseende de fyra veckorna i juli månad.
Utskottet för lärande beslutade 2021-04-07 § 29 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg.
2. Reglerna gäller från och med 2021-07-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
Förslag till reviderade regler för barnomsorg daterade 2021-03-26
Beslutet skickas till
Sektor Lärande

1

Datum

Diarienummer

2021-03-26

KS/2020:1309

1(1)

Kommunförvaltningen
Katarina Levenby, sektorchef
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Kommunfullmäktige

Revidering av regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid.
2. Att reglerna gäller från och med 2021-07-01.
__________
Sammanfattning av ärendet
Orust kommuns regler för barnomsorg på obekväm arbetstid reviderades senast 201709-27, därefter hat det uppstått behov av mindre justeringar och förtydliganden.
Följande ändringar har gjorts, utifrån redaktionell karaktär eller gällande lagstiftning:
 Förtydligande text och om bakgrund och syftet med reglerna.
 Under rubriken ”Rätt till barnomsorgsplats” har text lagts till kring lagstiftning
utifrån Barnkonventionen och barnperspektivet, att rätten till barnomsorgsplats
gäller för barn i förskoleålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
 Nattomsorg erbjuds från två års ålder, men en individuell prövning kan göras vid
behov.
 Förtydligande text om att rätten till barnomsorgsplats inte omfattar om vårdnadshavare har visstidsanställning under 6 månader.
 Reglerna har kompletterats med rubrikerna ”Barns vistelsetid”, ”Inskolning” och
”Sommarförskola” samt med text som beskriver reglerna kring dessa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid daterade 2021-03-26
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Katarina Levenby
Sektorchef Lärande

2021-03-26

Dnr KS/2020:1309

Barnomsorg på obekväm
arbetstid
Regler

Dokumenttyp

Antagen av

Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum)

Regler

Kommunstyrelsen

KS/2020:1309, KF § ?? (2021-05-20)

Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m.

Dokumentansvarig i förvaltningen

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum)

2021-07-01 - Gäller tills

Sektorchef Lärande

vidare
Gäller för målgruppen

Kontakt om styrdokumentet

Sektor Lärande

Lärandekontoret, telefon 0304-33 40 00, e-post: larande@orust.se
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Bakgrund
Kommuner har ingen skyldighet att tillhandahålla omsorg på obekväm arbetstid, men ett
flertal kommuner har en sådan verksamhet, så kallat Nattis. Verksamheten är berättigad
statsbidrag. Orust kommun har under cirka 20 års tid anordnat barnomsorg på obekväm
arbetstid.
Målgrupp
Målgruppen är ensamstående förälder eller sammanboende förälder där båda har obekväm
arbetstid och behöver omsorg för sina barn under tid som förskolan/fritids inte är öppet.
Med sammanboende jämställs förälder/vårdnadshavare som sammanbor i äktenskap eller
äktenskapsliknande förhållande med person som inte är vårdnadshavare till barnet.
Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid
Rätt till barnomsorgsplats
Verksamheten är för familjer som har behov av omsorg på obekväm arbetstid och inte
själva kan ombesörja detta. Det finns dock ingen generell rättighet att i enskilda fall få
omsorg under obekväm arbetstid, en behovsprövning sker av varje ansökan. Föräldrars
ansvar för att hitta lösningar på barnets behov av omsorg kvarstår. Det kan till exempel
röra sig om att få sina arbetstider förlagda till vardagar eller dagtid istället för veckoslut
eller kvälls- och nattetid.
Barnomsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn i förskoleålder till och med
vårterminen det år barnet fyller 13 år, vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till
kväll, nätter och eller helger. Nattomsorg erbjuds från två års ålder, men en individuell
prövning kan göras vid behov. Behovet ska vara regelbundet och kontinuerligt
återkommande (innefattar inte tillfälliga behov) och andra möjligheter att tillgodose
behovet av omsorg ska ha prövats av vårdnadshavaren. Omsorg ska erbjudas förälder
som annars riskerar att förlora möjligheten att försörja sig, till exempel genom att de
måste minska sin arbetstid eller inte kan erhålla sitt nuvarande arbete. Enligt gällande
lagstiftning från och med 2020-01-01, Barnkonventionen, beaktas barnperspektivet vid
hantering av barnomsorgsplats. Vid ansökan om plats för barn som är i behov av särskilt
stöd, görs en individuell prövning utifrån gällande lagstiftning om barnets bästa i fokus.

3

Titel – regler
Ansökan om barnomsorg
Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren. Sökande ska
också styrka att hon/han prövat möjligheten att förändra sin arbetstid. Administrationen
kan kontrollera för-hållandena hos arbetsgivaren. Schematider för omsorgsbehov ska vara
inskickat minst en månad före aktuellt behov. Om utökat behov av vistelsetid uppkommer
efter inlämnat schema ska ansökan om ytterligare tid göras hos rektor, som beslutar om
behovet kan tillgodoses utifrån beläggningen i verksamheten.
Inför beviljande av plats görs en noggrann behovsprövning i varje enskilt fall. Beslut fattas
inom två månader efter ansökan inkommit. Placering kan dock inte garanteras inom
angiven tid.
Placering
Verksamheten bedrivs från och med april 2021 i anslutning till Ängsbergets förskola i
Henån.
Omsorg beviljas i följande kategorier:
1. Måndag-fredag klockan 18.00-22.00 (Sen kvällsomsorg)
2. Måndag-fredag klockan 22.00-06.00 (Nattomsorg)
3. Fredag klockan 22.00 till och med måndag klockan 06.00 (Helgomsorg)
Omsorg erbjuds inte på långfredag, påskafton, påskdagen, midsommarafton,
midsommardagen, julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.
Barns vistelsetid
Vårdnadshavares arbets- och restid ligger till grund för barnens schema. Barnen förutsätts
vara lediga när vårdnadshavare är sjukskriven, är ledig eller har semester. Ett riktmärke
inom barnomsorgen är utifrån Barnkonventionen § 31, att barn bör vistas i
barnverksamhet max 50 timmar i veckan för att få möjlighet till vila. En särskild prövning
kan göras om annat behov föreligger. Barns vistelsetid i verksamheten är max tre nätter i
rad, sedan ska barnen ha två dygns sammanhängande vila för att tillgodose barns rätt till
vila enligt § 31 i Barnkonventionen.
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Titel – regler
Inskolning
Med inskolning menas den tid som åtgår innan barnet funnit sig tillrätta i verksamheten.
Inskolning sker med två nätter eller kvällar beroende på vilken omsorg som kommer
efterfrågas. Avgift erläggs från första placeringsdagen.
Sommarförskola
Under fyra semesterveckor i juli sker en sammanslagning av kommunens förskolor.
Anmälan om barnomsorg under denna period sker i en separat ansökan som skickas ut till
vårdnadshavare.
Frånvaro och uppsägning
Om platsen inte används på två månader upphör rätten till barnomsorg på obekväm
arbetstid med omedelbar verkan. Platsen upphör också vid föräldraledighet och måste
sökas på nytt vid behov. Platsen kvarstår så länge som arbetstidsscheman visar behov.
Avgift för barnomsorg
Föräldraavgiften för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa.
Avgift för skjuts av skolbarn till barnomsorg på obekväm arbetstid
För barn som behöver skjuts mellan fritidshem och den dygnetruntöppna förskolan utgår
en avgift på 50 kronor per resa med taxi.

Förvalta reglerna
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för att
styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har också
ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.
Målgruppen för reglerna ansvarar för att ta del av och efterleva den.
Avvikelser och förslag
Den som läser reglerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som
påverkar reglerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till
förändringar meddela kontaktperson för reglerna.
5

Titel – regler

6

Orust kommun
Utskottet för lärande

§ 30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-07

KS/2020:1309

Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid.
2. Att reglerna gäller från och med 2021-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommuns regler för barnomsorg på obekväm arbetstid reviderades senast 2017-09-27,
därefter hat det uppstått behov av mindre justeringar och förtydliganden.
Följande ändringar har gjorts, utifrån redaktionell karaktär eller gällande lagstiftning:
 Förtydligande text och om bakgrund och syftet med reglerna.
 Under rubriken ”Rätt till barnomsorgsplats” har text lagts till kring lagstiftning utifrån
Barnkonventionen och barnperspektivet, att rätten till barnomsorgsplats gäller för barn i
förskoleålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
 Nattomsorg erbjuds från två års ålder, men en individuell prövning kan göras vid behov.
 Förtydligande text om att rätten till barnomsorgsplats inte omfattar om vårdnadshavare har
visstidsanställning under 6 månader.
 Reglerna har kompletterats med rubrikerna ”Barns vistelsetid”, ”Inskolning” och
”Sommarförskola” samt med text som beskriver reglerna kring dessa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid daterade 2021-03-26
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
__________

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

2021-04-28

§ 110
KS/2020:1309
Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid.
2. Reglerna gäller från och med 2021-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommuns regler för barnomsorg på obekväm arbetstid reviderades senast 2017-09-27,
därefter hat det uppstått behov av mindre justeringar och förtydliganden.
Följande ändringar har gjorts, utifrån redaktionell karaktär eller gällande lagstiftning:
 Förtydligande text och om bakgrund och syftet med reglerna.
 Under rubriken ”Rätt till barnomsorgsplats” har text lagts till kring lagstiftning utifrån
Barnkonventionen och barnperspektivet, att rätten till barnomsorgsplats gäller för barn i
förskoleålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
 Nattomsorg erbjuds från två års ålder, men en individuell prövning kan göras vid behov.
 Förtydligande text om att rätten till barnomsorgsplats inte omfattar om vårdnadshavare har
visstidsanställning under 6 månader.
 Reglerna har kompletterats med rubrikerna ”Barns vistelsetid”, ”Inskolning” och
”Sommarförskola” samt med text som beskriver reglerna kring dessa.
Utskottet för lärande beslutade 2021-04-07 § 30 att föreslå kommunstyrelsen besluta att överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid.
2. Reglerna gäller från och med 2021-07-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid daterade 2021-03-26
Beslutet skickas till
Sektor Lärande

Datum

Diarienummer

2021-03-10

KS/2021:155

1(2)

Kommunförvaltning
Henrik Lindh
telefon 0304-33 41 16
e-post: henrik.lindh@orust.se

Motion om omedelbart stöd till miljö- och byggnadsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10.
Sammanfattning av ärendet
I motion daterad 2021-03-01 föreslår Anders Persson (KD) kommunfullmäktige
besluta:
”Att omgående avsätta medel till en snabbare digitaliseringsprocess som möjliggör
digitala bygglov och en digital bygglovsprocess.
Att avsätta medel till MBN till inköp av extra tjänster, så att de kan bearbeta av högen av
bygglovsansökningar och förhandsbesked”.
Utredning
Byggenheten inom miljö- och byggnadsnämnden har under längre tid varit föremål för
kritik från ansvariga förtroendevalda, exploatörer och privata byggare. Det som
kritiserats är bland annat utdragna handläggningsprocesser, bristande service och
tillgänglighet samt upplevelsen av en allt för rigid tillämpning av lagstiftning på området.
Under hösten 2020 genomförde Ernst & Young en genomlysning av byggenheten på
kommundirektörens uppdrag. Syftet med genomlysning av verksamheten var att
identifiera förbättringsområden för ledning och styrning, organisering, processer och
arbetssätt. Där skulle också finnas goda exempel från liknande kommuner som är
framgångsrika inom området. En redovisning av resultatet gjordes på
kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-27 § 18. Miljö- och byggnadsnämnden samt
chef för sektor miljö- och bygg närvarade digitalt för att ta del av redovisningen. Efter
redovisningen fick ledamöter och ersättare rapporten som Ernst & Young sammanställt.
På uppdrag av kommundirektören har Ernst & Young redan fått ett förnyat uppdrag att
processleda nämnd och förvaltning i ett förändringsarbete utifrån genomlysningens
resultat. En tidsatt handlingsplan med tydliga aktiviteter kommer att upprättas under
februari-april. Där ska alla iakttagelser, slutsatser och åtgärdsförslag som framkommit i
genomlysningen behandlas, inklusive digitaliseringsfrågan. En verksamhetsutvecklare
har tillförts byggenheten för att kunna arbeta aktivt med handlingsplanen och att
aktiviteter blir tidsatta och genomförda. Byggenheten rekryterar nu flera handläggare för
att dels fylla vakanser men också för att väsentligt kunna höja kapaciteten.
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Bedömning
Det är av stor vikt att Orust kommun har en väl fungerande och smidig
handläggningsprocess av bygglovsärenden. Hur byggenheten, liksom andra
verksamheter, fungerar och upplevs av allmänheten påverkar tilliten till Orust kommun
som helhet. Därför har ett förändringsarbete påbörjats nu, med utgångspunkt i
genomförd genomlysning. Digitaliseringsfrågan är en viktig del i detta förändringsarbete,
men som Ernst & Youngs utredning visar finns det även fler förbättringsområden.
Exempel på detta är bland annat att bredda synen på tolkning och tillämpning av planoch bygglagen, översiktsplan och detaljplaner, arbeta för att få en samsyn mellan nämnd
och förvaltning gällande roller och ansvar samt skapa en gemensam bild av vilken
servicenivå byggenheten ska tillhandahålla. De olika områdena bör hanteras samlat i
förändringsarbetet, bland annat för att de delvis påverkar och är beroende av varandra.
Att i detta tidiga skede av förändringsarbetet lyfta ut och punktmarkera ett
förbättringsområde kan, trots goda intentioner, verka hämmande på de förändringar
som behöver komma till stånd. Gällande byggenhetens ärendebalans så har rekryteringar
redan påbörjats för att öka kapaciteten.
Sektor miljö- och bygg har en samlad budgetram där både intäkter och utgifter spelar
stor roll för sektorns resultat. När fler ärenden hanteras i rätt tid kommer också
intäkterna att öka. Om Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att utvecklingsarbete
eller bemanning inte kan hanteras inom befintlig ram får en begäran om extra medel
ställas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om pengar ska avsättas från
dess medel till förfogande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10
Motion daterad 2021-03-01
Beslutet skickas till
Motionären
Kommundirektör
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Henrik Lindh
Kommundirektör
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Orust kommun
Kommunfullmäktige

§ 37

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-11

KS/2021:116, KS/2020:1314, KS/2021:278,
KS/2021:279, KS/2021:280, KS/2021:155,
KS/2021:346

Anmälan om inkomna skrivelser
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige – Viktor Simensen/Jan Gustafsson
KS/2021:116
Avgången ersättare i kommunfullmäktige – Eva Fallqvist
KS/2020:1314
Motion om att stoppa användningen av fönsterkuvert inom kommunförvaltningen – Maritha
Dyfverman (SD)
KS/2021:378
Motion om återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer – Maritha Dyfverman
(SD)
KS/2021:279
Motion om återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga källsorteringsstationer –
Maritha Dyfverman (SD)
KS/2021:280
Motion angående omedelbart stöd till miljö- och byggnadsnämnden – Anders Persson (KD)
KS/2021:155
Motion gällande segelfartyget Westkust – Liberalerna (L)
KS/2021:346

1

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-14

§ 72
KS/2021:155
Motion om omedelbart stöd till miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10.
Sammanfattning av ärendet
I motion daterad 2021-03-01 föreslår Anders Persson (KD) kommunfullmäktige besluta:
”Att omgående avsätta medel till en snabbare digitaliseringsprocess som möjliggör digitala
bygglov och en digital bygglovsprocess.
Att avsätta medel till MBN till inköp av extra tjänster, så att de kan bearbeta av högen av
bygglovsansökningar och förhandsbesked”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10
Motion daterad 2021-03-01
Beslutet skickas till
Motionären
Kommundirektör

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-28

§ 117
KS/2021:155
Motion om omedelbart stöd till miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10.
Sammanfattning av ärendet
I motion daterad 2021-03-01 föreslår Anders Persson (KD) kommunfullmäktige besluta:
”Att omgående avsätta medel till en snabbare digitaliseringsprocess som möjliggör digitala
bygglov och en digital bygglovsprocess.
Att avsätta medel till MBN till inköp av extra tjänster, så att de kan bearbeta av högen av
bygglovsansökningar och förhandsbesked”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-14 § 72 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10
Motion daterad 2021-03-01
Beslutet skickas till
Motionären
Kommundirektör

1

Datum

Diarienummer

2021-04-16

KS/2021:278

1(2)

Kommunförvaltning
Maja-Liisa Odelius
telefon 0304-33 41 90
e-post: maja-liisa.odelius@orust.se

Motion om att stoppa användningen av fönsterkuvert inom
kommunförvaltningen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anse motionen vara besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16.
Sammanfattning av ärendet
I motion inkommen 2021-02-22 föreslår Maritha Dyfverman (SD) att:
”Orust kommun bör snarast sluta använda fönsterkuvert och istället börja med
etikettadressering och därigenom säkerställa att möjligheten att kuvert kan källsorteras.”
Utredning
Inom kommunförvaltningen nyttjas olika slags kuvert, bland annat fönsterkuvert.
Tunna/platta kuvert ska, oavsett om de är med eller utan fönster, sorteras som restavfall
och brännas. Kuvert räknas inte som förpackning och ingår inte Förpacknings- och
Tidningsinsamlingens insamling. En annan anledning till att kuvert ej återvinns, oavsett
om de har fönster eller ej, är att själva klistret på kuverten slammar igen maskinerna som
används i pappersåtervinningen.
Ett C5 kuvert med fönster kostar ca 0,20 kronor mer än ett kuvert utan fönster. Det är
smidigt att använda kuvert med fönster, eftersom man då slipper att skriva adresser på
kuverten eller klistra på etiketter. Sådan manuell hantering innebär naturligtvis en
kostnad utöver själva inköpet av kuverten.
Bedömning
Att sluta använda fönsterkuvert kan ej motiveras utifrån önskemål om källsortering då
kuvert, oavsett med eller utan fönster, ej ska källsorteras. Någon tydlig kostnadsmässig
vinst finns heller inte. Orust kommun arbetar för närvarande med att införa fler etjänster. Att i högre utsträckning nyttja e-tjänster i handläggningen av ärenden kan vara
positivt för miljön (färre pappersutskick). E-tjänster kan även bidra till smidigare
handläggningsprocesser, vilket är positivt för kommunmedlemmar och andra personer
som har ärenden hos Orust kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16
Motion inkommen 2021-04-16
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Orust kommun
Kommunfullmäktige

§ 37

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-11

KS/2021:116, KS/2020:1314, KS/2021:278,
KS/2021:279, KS/2021:280, KS/2021:155,
KS/2021:346

Anmälan om inkomna skrivelser
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige – Viktor Simensen/Jan Gustafsson
KS/2021:116
Avgången ersättare i kommunfullmäktige – Eva Fallqvist
KS/2020:1314
Motion om att stoppa användningen av fönsterkuvert inom kommunförvaltningen – Maritha
Dyfverman (SD)
KS/2021:378
Motion om återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer – Maritha Dyfverman
(SD)
KS/2021:279
Motion om återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga källsorteringsstationer –
Maritha Dyfverman (SD)
KS/2021:280
Motion angående omedelbart stöd till miljö- och byggnadsnämnden – Anders Persson (KD)
KS/2021:155
Motion gällande segelfartyget Westkust – Liberalerna (L)
KS/2021:346

1

Reservation

Kommunstyrelsemöte 2021 – 04 – 28
Dagordning punkt 20

Sverigedemokraterna reserverar sig mot dagens beslut i kommunstyrelsen att avslå den av
Maritha Dyfverman inlämnade motionen: ” Stoppa användandet av fönsterkuvert inom
kommunförvaltningen”
För oss inom SD Orust är miljöarbetet viktigt och därför bör Orust kommun föregå med gott
exempel. Kommunens utskick av brev med fönsterkuvert bör snarast upphöra, detta på
grund av att fönsterkuvert inte kan källsorteras.

Martin Oscarsson

Kaj Kvorning
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-28

§ 118
KS/2021:278
Motion om att stoppa användningen av fönsterkuvert inom kommunförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anse motionen vara besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16.
Reservationer
Kaj Kvorning och Martin Oscarsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
I motion inkommen 2021-02-22 föreslår Maritha Dyfverman (SD) att:
”Orust kommun bör snarast sluta använda fönsterkuvert och istället börja med etikettadressering
och därigenom säkerställa att möjligheten att kuvert kan källsorteras.”
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16
Motion inkommen 2021-04-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Anne Kolni (M) och Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Anse motionen vara besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16.
Kaj Kvorning och Martin Oscarsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit Anne Kolni
(M) och Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) förslag.
Beslutet skickas till
Motionären

1

Datum

Diarienummer

2021-03-26

KS/2020:1364
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Kommunförvaltningen
Charlotte Odhe
telefon 0304-33 43 95
e-post: charlotte.odhe@orust.se

E-förslag om att ta till vara på de lokala förutsättningarna som finns på Orust vid
tillagning elevernas skollunch
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Ta till vara på de lokala förutsättningarna som finns på Orust vid tillagning elevernas
skollunch”.
Vid röstningens utgång, 2021-02-11, hade förslaget fått 198 röster.
Bedömning
På kommunens hemsida finns möjlighet att anmäla intresse om att leverera livsmedel till
kommunen. Efter anmält intresse och om grundläggande villkor uppfylls kan en
direktupphandling göras med leverantören.
Orust kommun har särskilt identifierat ekologiskt nötkött som ett prioriterat område för
separat upphandling. Här finns möjlighet för alla lokala producenter att lämna anbud. I
kommande upphandlingar välkomnar vi fler anbudsgivare.
Idag har kommunen avtal med Gröna gårdar som levererar nötkött till kommunen.
Några av de lantbruk som levererar djur till Gröna gårdar ligger på Orust så på så vis är
köttet ofta producerat väldigt nära våra matgäster. Köttet är ekologiskt och enbart
uppfött på gräs och örter. Detta ger dem en bra balans mellan essentiella fettsyror som
hjälper immunförsvaret och håller djuren friska. På så vis kan Gröna gårdar också
leverera ett kött som uppfyller kraven på trippel karenstid för antibiotikaanvändning
som kommunen kravställt i den senaste upphandlingen
Vi avslår e-förslaget med hänvisning till direktupphandlingsmöjligheten som finns på
hemsidan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
E-förslag daterad 2020-11-05

Datum

Diarienummer

2021-03-26
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Beslutet skickas till
Förslagsställaren
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorschef samhällsutveckling

Charlotte Odhe
Verksamhetschef kost och lokalvård
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Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #277 | Inskickat av: Sven Anders Halleröd (signerad) | 2020-11-05 18:50

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn
Sven Anders Halleröd
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post

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
Bordsryttare i skolmatsalarna

Beskrivning av förslaget
Ta till vara på de lokala förutsättningarna som finns på Orust vid tillagning elevernas skollunch.

Bifoga fil
Här kan du bifoga en eller flera filer som ytterligare beskriver ditt förslag (maximalt 5 st med en
sammanlagd storlek om högst 50 mb).
Varför ska våra grundskoleelever behöva känna klimatångestnär de äter skollunch.docx
(14 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Sven Anders Halleröd
Person ID:
Datum: 2020-11-05 18:50
Signerad checksumma: F28709D5B719BDF9DD2F1ACAA915A18E85886DB2
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Varför ska våra grundskoleelever behöva känna klimatångest när de äter skollunch?
Enligt skolmatsakademin är kossan och dess produkter osmarta klimatval. Växter, djur och människor
ingår alla i kolets kretslopp där växterna tar upp koldioxid ur luften när de växer och bildar syre.
Människor och djur samt förmultnande växter förbrukar syre och bildar koldioxid detta pågår hela
tiden men det som stör detta kretsloppet är det fossila kolet som används och bidrar till ett överskott
av koldioxid.
Enligt statistiken för 2018 finns det på Orust 5508ha åker och 1739ha naturbetesmark. Av dessa är
5957ha gräsbevuxet vilket motsvarar 80 % av den totala åker och naturbetesmarken på Orust, på
resterande 1290ha odlas till största delen spannmål.
Gräs är en växt som växer större delen av året och tar då upp koldioxid ur luften genom
fotosyntesen. Tyvärr har människan svårt att ta upp näringen i gräset vilket gör att det får ta vägen
via djuren. Denna omväg gör dessutom att vi får en förädlad produkt i form av kött som innehåller
ett protein av hög kvalitet, järn, fett, vitaminerna A, B1, B6, B12, E, K, och dessutom folat, fosfor,
krom, koppar, magnesium, niacin, selen och zink. Vissa av dessa näringsämnen finns bara i animaliska
produkter men är trots allt viktigt att få med i kosten.
Detta innebär att det är kött och mjölk som har bra produktionsförutsättningar här, och de behövs
också för att gynna den biologiska mångfalden på naturbetesmarkerna där 1 kvadratmeter kan
innehålla upptill 40 olika växtarter (lika många som en tropisk regnskog). Många insekter som är
beroende av de betande djuren blir sedan föda för småfåglar.
Servera mer miljö och klimatsmart lokalproducerat nöt- och fårkött vilket ger mer biologisk
mångfald, mindre transporter, ett öppet landskap och arbetstillfällen på ön. Låt grundskolebarnen
känna att de gör klimatnytta när de äter sin skollunch, om eleverna skulle serveras nötkött som
producerats på Orust skulle kommunen hjälpa dem bli betydligt mer klimat- och miljösmarta.
Men framför allt hjälper ni eleverna bli smartare när de får de nyttiga näringsämnen som saknas i
den vegetariska kosten.

Anders Halleröd
kommungrupps ordförande LRF Orust

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12

§ 90
KS/2020:1364
E-förslag om att ta till vara på de lokala förutsättningarna som finns på Orust vid
tillagning av elevernas skollunch
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår i e-förslag daterad 2020-11-05 kommunfullmäktige besluta att ta till vara
på de lokala förutsättningarna som finns på Orust vid tillagning elevernas skollunch.
På kommunens hemsida (under näringsliv/upphandling) finns möjlighet att anmäla intresse om att
leverera livsmedel till kommunen. Efter anmält intresse och om grundläggande villkor uppfylls
kan en direktupphandling göras med leverantören.
Orust kommun har särskilt identifierat ekologiskt nötkött som ett prioriterat område för separat
upphandling. Här finns möjlighet för alla lokala producenter att lämna anbud. I kommande
upphandlingar välkomnar vi fler anbudsgivare.
Förvaltningen föreslår avslag av e-förslaget med hänvisning till direktupphandlingsmöjligheten
som finns på hemsidan.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) förslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
E-förslag daterad 2020-11-05
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunsekreteraren

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-28

§ 119
KS/2020:1364
E-förslag om att ta till vara på de lokala förutsättningarna som finns på Orust vid
tillagning av elevers skollunch
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår i e-förslag daterad 2020-11-05 kommunfullmäktige besluta att ta till vara
på de lokala förutsättningarna som finns på Orust vid tillagning elevernas skollunch.
På kommunens hemsida (under näringsliv/upphandling) finns möjlighet att anmäla intresse om
att leverera livsmedel till kommunen. Efter anmält intresse och om grundläggande villkor uppfylls
kan en direktupphandling göras med leverantören.
Orust kommun har särskilt identifierat ekologiskt nötkött som ett prioriterat område för separat
upphandling. Här finns möjlighet för alla lokala producenter att lämna anbud. I kommande
upphandlingar välkomnar vi fler anbudsgivare.
Förvaltningen föreslår avslag av e-förslaget med hänvisning till direktupphandlingsmöjligheten
som finns på hemsidan.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-04-12 § 90 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
E-förslag daterad 2020-11-05
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunsekreteraren

1

Datum

Diarienummer

2021-03-22

KS/2020:1275
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Kommunförvaltning
Sophia Vikström
telefon 0304-33 41 79
e-post: sophia.vikstrom@orust.se

E-förslag om att uppmärksamma rådigt ingripande i samband med brand vid
bränsledepå
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
ingen egen utmärkelse angående För rådigt ingripande instiftas.
när person/personer som är folkbokförda i Orust kommun får utmärkelsen För
rådigt ingripande av Brandskyddsföreningen ska det uppmärksammas av Orust
kommun gärna då i samband med kommunfullmäktige möte
att e-förslaget därmed är besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Sommaren 2020 (20:e juli) uppstod i samband med tankning en häftig explosion och
efterföljande brand ombord på en fritidsbåt i Mollösunds hamn.
Bränsledepån innehöll flera tusentals liter bensin och diesel och risken för en
omfattande brand och ödeläggelse av Mollösunds tätbebyggda centrum var
överhängande. Genom ett snabbt och rådigt ingripande lyckades tre personer släpa iväg
den brinnande båten från platsen och ut i sundet där släckning senare kunde påbörjas.
Det rådiga ingripandet utfördes av Curt Larsson, Morgan Bengtström och Ragnar
Johansson.
Bo Eriksson har kommit in med två förslag
Förslag 1
Att Orust Kommun uppmärksammar de tre personer som rådigt genomförde den akuta
insats som räddade Mollösunds trähusbebyggelse och alla i gästhamnen liggande
fritidsbåtar med en plakett och ett följebrev från Kommunstyrelsen ordförande
alternativt Kommunfullmäktiges ordförande. En pengasumma som står i relation till
insatsen värde tilldelas dem också. Storleken på ersättningen får bedömas av berörd
nämnd.
Detta kan med fördel göras på årets sista fullmäktigemöte 2020 och i närvaro av
lokalpressen samt publiceras på kommunens hemsida.
Förslag 2
Att Orust Kommun inrättar ett årligt pris för särskilt förtjänstfulla insatser av
kommunens invånare. Kriterier samt en process för nominering och
uppmärksammande tas fram och offentliggörs. Syftet skall vara att utöka målgrupp och
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fokus från vad dagens motsvarighet organiserat av Företagarföreningen har. På detta
sätt skulle Orust Kommun vara huvudman och eventet bli en angelägenhet för alla
Orustbor.
Utredning
Bo Erikssons fösta förslag som är en mycket fin gest av Bo är tyvärr förverkat då det
innebar att de tre personerna skulle uppmärksammas vid det sista kommunfullmäktige
år 2020. Kriterierna för E-förslag är att det är aktivt i 90 dagar och blir ett ärende till
kommunstyrelsen om det får minst 25 röster inom denna tidsperiod. Förslaget hade inte
fått tillräckligt med röster för att behandlas till sista kommunfullmäktige.
Bo Erikssons andra förslag är att inrätta ett årligt pris för särskilt förtjänstfulla insatser
av kommunens invånare där Orust kommun är huvudman för eventet. Kriterier samt en
process för nominering och uppmärksammande ska då tas fram och offentliggörs.
Nuläge
Rådigt ingripande delas idag ut av Brandskyddsföreningen för att uppmärksamma den
eller de personer som med rådighet utmärkt sig för att släcka en brand eller rädda en
annan människa i ett livshotande läge. Utmärkelsen utdelas till den eller de personer som
har uppmärksammats för handlingskraftiga och goda insatser i samband med en brand
eller annan olycka. En plakett och ett diplom till den eller de personer som ska
uppmärksammas delas ut av den regionala brandskyddsföreningen i samverkan med
kommunens räddningstjänst. Diplomet undertecknas av räddningschefen och
ordföranden i den regionala brandskyddsföreningen.
Brandskyddsföreningen bedömningskriterier för utmärkelsen ”För rådigt ingripande” är:
Utmärkelsen delas inte ut till någon som arbetar inom räddningstjänsten.
Utmärkelsen kan delas ut till en person som gjort mer än man kan förvänta sig
vid en händelse som regleras av lagen om skydd mot olyckor.
Om en person utför ett rådigt ingripande på sin arbetsplats, efter att ha fått
erforderlig utbildning av sin arbetsgivare, kan man förvänta sig att vederbörande
agerar på ett föredömligt sätt. Därför bör inte en sådan insats vara kvalificerande
för en förtjänstplakett. Istället bör arbetsgivaren uppmanas att uppmärksamma
den anställde.
Enligt lagen om skydd mot olyckor har man som privatperson en skyldighet att
varna dem som är i fara och tillkalla hjälp, om man upptäcker eller får vetskap
om en brand eller en olycka. I sådana fall kan man alltså förvänta sig att åtgärd
ska vidtas. Därmed kvalificerar denna insats inte till en förtjänstplakett.
Enligt lagen om skydd mot olyckor har ägare eller nyttjanderättshavare som själv
drabbas an en brand en skyldighet att i skälig omfattning hindra eller begränsa
skador till följd av branden. I sådana fall kan man alltså förvänta sig att åtgärd
ska vidtas. Därmed kvalificerar denna insats inte till en förtjänstplakett.
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Som privatperson kan man föreslå person/personer i samband med händelse via
brandskyddsföreningens hemsida.
Bedömning
Det finns idag en utmärkelse ”För rådigt ingripande” med riktlinjer via
brandskyddsföreningen. Utmärkelsen är av hög dignitet i hela riket. Skulle ett lokalt pris
stiftas kommer det inte ha den samma höga dignitet som det rikstäckande priset.
Däremot är det viktigt att när person/personer skrivna i Orust kommun får utmärkelsen
”För rådigt ingripande” bör det samordnas mellan Brandskyddsföreningen,
räddningschefen samt kommunfullmäktiges ordförande. Det ska då uppmärksammas av
Orust kommun högtidligen då gärna i samband med ett kommunfullmäktige möte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-28
Beslutet skickas till
Bo Eriksson

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Sophia Vikström
Utvecklingschef
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Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #209 | Inskickat av: BO ERIKSSON (signerad) | 2020-10-21 08:16

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn
BO ERIKSSON
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post

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
Uppmärksamma rådigt ingripande i samband med brand vid bränsledepå

Beskrivning av förslaget
Sommaren 2020 (20:e juli) uppstod i samband med tankning en häftig explosion och
efterföljande brand ombord på en fritidsbåt i Mollösunds hamn.
Bränsledepån innehöll flera tusentals liter bensin och diesel och risken för en omfattande brand
och ödeläggelse av Mollösunds tätbebyggda centrum var överhängande. Genom ett snabbt och
rådigt ingripande lyckades tre personer släpa iväg den brinnande båten från platsen och ut i
sundet där släckning senare kunde påbörjas.
Det rådiga ingripandet utfördes av Mollösundsborna Curt Larsson, Morgan Bengtström och
Ragnar Johansson.
Händelsen uppmärksammades stort i media.
https://nyhetersto.se/2020/07/20/larm-om-batbrand-i-mollosund/
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: BO ERIKSSON
Person ID: 1
Datum: 2020-10-21 08:16
Signerad checksumma: 586E6984B22382A16E4C0FF772B4A7B42FB39316
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Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #209 | Inskickat av: BO ERIKSSON (signerad) | 2020-10-29 13:08

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn
BO ERIKSSON
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post

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
Uppmärksamma rådigt ingripande i samband med brand vid bränsledepå
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Beskrivning av förslaget
Bakgrund
Sommaren 2020 (20:e juli) uppstod i samband med tankning en häftig explosion och
efterföljande brand ombord på en fritidsbåt i Mollösunds hamn.
Bränsledepån innehöll flera tusentals liter bensin och diesel och risken för en omfattande brand
och ödeläggelse av Mollösunds tätbebyggda centrum var överhängande. Genom ett snabbt och
rådigt ingripande lyckades tre personer släpa iväg den brinnande båten från platsen och ut i
sundet där släckning senare kunde påbörjas.
Det rådiga ingripandet utfördes av Mollösundsborna Curt Larsson, Morgan Bengtström och
Ragnar Johansson.
Händelsen uppmärksammades stort i media.
https://nyhetersto.se/2020/07/20/larm-om-batbrand-i-mollosund/
Förslag 1
- Att Orust Kommun uppmärksammar de tre personer som rådigt genomförde den akuta insats
som räddade Mollösunds trähusbebyggelse och alla I gästhamnen liggande fritidsbåtar med en
plakett och ett följebrev från Kommunstyrelsen ordförande alternativt Kommunfullmäktiges
ordförande. En pengasumma som står i relation till insatsen värde tilldelas dem också. Storleken
på ersättningen får bedömas av berörd nämnd.
Detta kan med fördel göras på årets sista fullmäktigemöte 2020 och i närvaro av lokalpressen
samt publiceras på kommunens hemsida.
Förslag 2
- Att Orust Kommun inrättar ett årligt pris för särskilt förtjänstfulla insatser av kommunens
invånare. Kriterier samt en process för nominering och uppmärksammande tas fram och
offentliggörs. Syftet skall vara att utöka målgrupp och fokus från vad dagens motsvarighet
organiserat av Företagarföreningen har. På detta sätt skulle Orust Kommun vara huvudman och
eventet bli en angelägenhet för alla Orustbor.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: BO ERIKSSON
Person ID: 1
Datum: 2020-10-29 13:08
Signerad checksumma: 7CF932750096495E9EF622E55910FA39A81FF6DB
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-28

§ 120
KS/2020:1275
E-förslag om att uppmärksamma rådigt ingripande i samband med brand vid
bränsledepå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Ingen egen utmärkelse angående För rådigt ingripande instiftas.
2. När person/personer som är folkbokförda i Orust kommun får utmärkelsen För rådigt
ingripande av Brandskyddsföreningen ska det uppmärksammas av Orust kommun gärna då i
samband med kommunfullmäktige möte
3. Anse e-förslaget därmed vara besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Sommaren 2020 (20:e juli) uppstod i samband med tankning en häftig explosion och
efterföljande brand ombord på en fritidsbåt i Mollösunds hamn.
Bränsledepån innehöll flera tusentals liter bensin och diesel och risken för en omfattande brand
och ödeläggelse av Mollösunds tätbebyggda centrum var överhängande. Genom ett snabbt och
rådigt ingripande lyckades tre personer släpa iväg den brinnande båten från platsen och ut i
sundet där släckning senare kunde påbörjas.
Det rådiga ingripandet utfördes av Curt Larsson, Morgan Bengtström och Ragnar Johansson.
Två e-förslag har inkommit från samma förslagsställare:


Förslag 1
Att Orust Kommun uppmärksammar de tre personer som rådigt genomförde den akuta
insats som räddade Mollösunds trähusbebyggelse och alla i gästhamnen liggande fritidsbåtar
med en plakett och ett följebrev från Kommunstyrelsen ordförande alternativt
Kommunfullmäktiges ordförande. En pengasumma som står i relation till insatsen värde
tilldelas dem också. Storleken på ersättningen får bedömas av berörd nämnd.
Detta kan med fördel göras på årets sista fullmäktigemöte 2020 och i närvaro av lokalpressen
samt publiceras på kommunens hemsida.



Förslag 2
Att Orust Kommun inrättar ett årligt pris för särskilt förtjänstfulla insatser av kommunens
invånare. Kriterier samt en process för nominering och uppmärksammande tas fram och
offentliggörs. Syftet skall vara att utöka målgrupp och fokus från vad dagens motsvarighet
organiserat av Företagarföreningen har. På detta sätt skulle Orust Kommun vara huvudman
och eventet bli en angelägenhet för alla Orustbor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-28
E-förslag daterat 2020-10-21 respektive 2020-10-29

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-28

2

Datum

Diarienummer

2021-03-30

KS/2020:1498

1(3)

Kommunförvaltning
Sophia Vikström
telefon 0304-33 41 79
e-post: sophia.vikstrom@orust.se

E-förslag om vindskydd längs vandringsleden Orust Tvärs
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-30 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Thérése Fried har inkommit med ett E-förslag om att kommunen ska sätta upp
vindskydd för att kunna stanna och rasta när man vandrar men även att kunna
övernatta. Therese poängterar att Leden Orust Tvärs är 4 mil lång och det är väldigt få
människor som går hela leden på en dag. Vindskydd på leden skulle höja ledens
attraktivitet.
Therese nämner fördelar med vindskydd för kommunens invånare och besökare såsom:
Möjlighet att rasta längs leden och kunna söka skydd undan väder och vind en
stund.
Möjlighet till övernattning för vandrare som inte bär med sig tält.
Möjlighet för familjer att göra en utflykt till ett naturområde och utgå från ett
vindskydd med eldstad där man till exempel kan grilla lite korv eller äta något annat
gott medan man leker och utforskar omgivningen tillsammans.
Therese skriver att så stor del av kommunen där vandringsleder går består av
naturreservat som i de flesta fall tyvärr inte tillåter att man tältar eller campar där så är
det väldigt svårt att hitta platser att övernatta på om man vill leva lite friluftsliv här på
nära håll.
Nuläge
Kommunen tecknade 2019 en överenskommelse med Västkuststiftelsen. Västra
Götalandsregionen hade tagit ett övergripande ansvar för regionens större låglands
leder, Bohusleden och Kuststigen och gav Västkuststiftelsen att vara samordnare för ett
pilotprojekt gällande dessa leder. Syftet med projektet var att utveckla Bohusleden och
Kuststigen fysiskt och organisatoriskt samt öka tillgängligheten för vandring.
Västkuststiftelsen har de senaste två åren, på uppdrag av Region Västra Götaland, drivit
ett pilotprojekt gällande utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade vandringsleder.
Projektet har utvecklat en modell för samarbete och samverkan mellan olika parter i
ledutvecklingen. Nya fastställda kvalitetskriterier, skyltprogram och skötselinstruktioner
harmonierar med det nationella ramverk för hållbara leder som håller på att tas fram i
Sverige i stort.
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Orust kommun har fått 1000 Tkr av Orust Sparbank för att rusta upp alla
vandringsleder i kommunen. Upprustningen av våra vandringleder har följt de nationella
ramarna som tas fram. Medlen har använt till att:
• Medverkat i regional satsning för kvalitetssäkring av Kuststigen och Pilgrimsleden,
som Västkuststiftelsen ansvarar för
•

Kvalitetssäkrat samtliga övriga vandringsleder

•

Säkerställt att kartor stämmer med ledsträckningar

•

Stöttat föreningar som initierat tre nya föreningsdrivna vandringsleder på västsidan

•

Förbättrat skyltning av alla vandringsleder

•

Förbättrat information/marknadsföring av lederna

•

Utökat antalet vägvisare på vandringslederna

•

Nya postlådor på Pilgrimsleden

•

Nya skyltar på Pilgrimsleden

•

Nya märken på Pilgrimsleden

•

Ny stolpning/spångar mm på alla vandringsleder

Under 2021 kommer även nya sittplatser och bänkar att ställas upp vid olika ställen på
våra vandringsleder. I planen om ekonomin tillåter finns det även tanke på att anlägga 4
vindskydd. För att anlägga vindskydd måste kommunen har markägarens tillåtelse då
Orust kommun inte är markägare. Platsen för vindskydd ska vara vid vatten för att
kunna släcka elden då eldstad ska finnas vid vindskyddet. Vindskyddet måste även vara
placerat så att det är lätt för personalen att komma ut och städa och underhålla samt
lägga fram ved till eldstaden. Hink för att släcka elden i eldstaden ska finnas. Det pågår
diskussioner med markägare angående att anlägga vindskydd utmed lederna men tyvärr
finns det en stor ovilja hos markägare att anlägga vindskydd på grund av nedskräpning
och risk för bränder. Vid överenskommelse om att anlägga vindskydd ska markavtal
skrivs med markägaren och kommunen. Kommunen står för investeringen samt
underhåll och skötsel av vindskydd. Vi håller med förslagsställaren att vindskydd gynnar
folkhälsa samt ökar attraktiveten för vandringlederna och arbetar med frågan. Vi är
tacksamma och stolta över att ha fått medel av Orust sparbank för upprustning av våra
leder då de har en stor betydelse för Orust kommun. Det är härligt att Thérése tycker
våra vandringsleder har blivit bra och är där ofta för det är precis så vi vill ha det.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-30
E-förslag daterat 2020-12-30
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #361 | Inskickat av: THÉRÉSE FREID (signerad) | 2020-12-03 11:06

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn
THÉRÉSE FREID
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post
SMS

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
Vindskydd längs vandringsleden Orust Tvärs (och andra natursköna platser)

Ärendenummer: #361 | Inskickat av: THÉRÉSE FREID (signerad) | Datum: 2020-12-03 11:06
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Beskrivning av förslaget
Kommunen har satsat mycket på de fina vandringsleder (och natur- och kulturstigar) som finns i
kommunen och rustat upp både lederna och informationstavlor längs dem. Jag saknar dock
något som finns längs alla vandringsleder runtom i Sverige - nämligen vindskydd. Både för att
kunna stanna och rasta i när man vandrar, men även för att kunna övernatta i. Leden Orust
Tvärs till exempel är 4 mil lång och det är få människor som går det på en och samma dag - i alla
fall om de ska få ut något av omgivningen de passerar.
Några vindskydd längs leden skulle innebära bland annat följande fördelar (både för
kommunens invånare och våra besökare):
- Möjlighet att rasta längs leden och kunna söka skydd undan väder och vind en stund
- Möjlighet till övernattning för vandrare som inte bär med sig tält
- Möjlighet för familjer att göra en utflykt till ett naturområde och utgå från ett vindskydd med
eldstad där man till exempel kan grilla lite korv eller äta något annat gott medan man leker och
utforskar omgivningen tillsammans.
Jag tror att leden Orust Tvärs (som är den del av Kuststigen) skulle upplevas som mycket mer
attraktiv om det fanns övernattningsmöjligheter längs den.
Som en andra del av förslaget tycker jag att Orust kommun ska överväga att bygga vindskydd på
ytterligare några natursköna platser i kommunen för att underlätta för personer som vill vistas
utomhus. På grund av att så stor del av kommunen (de mest natursköna delarna) består av
naturreservat som i de flesta fall tyvärr inte tillåter att man tältar eller campar där så är det
väldigt svårt att hitta platser att övernatta på om man vill leva lite friluftsliv här på nära håll.
Några vindskydd i natursköna områden skulle hjälpa detta. Rent ekonomiskt är det inte något
stort projekt, men hälsomässigt tror jag att man kan göra stora vinster på detta - och även göra
det enklare för invånarna att stolt visa upp sin kommun för släkt, vänner och besökare.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: THÉRÉSE FREID
Person ID:
Datum: 2020-12-03 11:06
Signerad checksumma: 7C067B4A6F3CDD6D8D473BC7B73CE3E7416A3296

Ärendenummer: #361 | Inskickat av: THÉRÉSE FREID (signerad) | Datum: 2020-12-03 11:06

Sida 3 av 3

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-28

§ 121
KS/2020:1498
E-förslag om vindskydd längs vandringsleden Orust Tvärs (och andra natursköna
platser)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-30 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett E-förslag om att kommunen ska sätta upp vindskydd för att man ska kunna
stanna och rasta när man vandrar men även att kunna övernatta. Förslagsställaren poängterar att
Leden Orust Tvärs är 4 mil lång och det är väldigt få människor som går hela leden på en dag.
Vindskydd på leden skulle höja ledens attraktivitet.
Förslagsställaren nämner fördelar med vindskydd för kommunens invånare och besökare såsom:




Möjlighet att rasta längs leden och kunna söka skydd undan väder och vind en stund.
Möjlighet till övernattning för vandrare som inte bär med sig tält.
Möjlighet för familjer att göra en utflykt till ett naturområde och utgå från ett vindskydd med
eldstad där man till exempel kan grilla lite korv eller äta något annat gott medan man leker
och utforskar omgivningen tillsammans.

Förslagsställaren skriver att så stor del av kommunen där vandringsleder går består av
naturreservat som i de flesta fall tyvärr inte tillåter att man tältar eller campar där, så är det väldigt
svårt att hitta platser att övernatta på om man vill leva lite friluftsliv här på nära håll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-30
E-förslag daterat 2020-12-30
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Oscarsson (SD) yrkar på att e-förslaget avslås.
Maria Sörkvist (C), med instämmande av Lars Larsson (C), Kia Nordqvist (MP) och Anders
Arnell (M) föreslår att e-förslaget bifalles i sin helhet.
Susanne Gustafsson (L), med instämmande av Britt-Marie Andrén Karlsson (S), föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-30 anse E-förslaget besvarat.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit Susanne
Gustafssons (L) förslag.
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Kommunförvaltningen
Elisabeth Martinsson
telefon 0304-33 43 09
e-post: elisabeth.martinsson@orust.se

Underrättelse om valbarhetshinder - Håkan Johansson (SD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Håkan Johansson (SD) från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
2. Översända beslutet till länsstyrelsen för omräkning.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen meddelar i mail, daterat 2021-04-13, att Håkan Johansson (SD) inte längre
är valbar för kommunfullmäktige uppdrag i Orust kommun.
Kommunallagen 4 kap 1 § säger att om en förtroendevald upphör att vara valbar,
upphör också uppdraget genast.
Efter att ha kontrollerat valbarheten i valdatasystemets valkontroll vill länsstyrelsen
uppmärksamma Orust kommun på att vald ledamot i kommunfullmäktige, Håkan
Johansson (SD), har valbarhetshinder eftersom han inte längre är folkbokförd i
valområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-06

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Troman
HR-enheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Elisabeth Martinsson
Sekreterare

Ämne: VB: Till kommunfullmäktige, underrättelse om valbarhetshinder
Från: Orust kommun
Till: Maja-Liisa Odelius
Mottaget: 2021-04-13 16:44:44

Orust kommun
Administrativa Enheten
473 80 HENÅN
telefon 0304 33 40 00
e-post: kommun@orust.se
www.orust.se
Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 13 april 2021 14:30
Till: Orust kommun
Ämne: Till kommunfullmäktige, underrättelse om valbarhetshinder
Meddelande

Kommunfullmäktige i Orust kommun
Rättsenheten

Valbarhetshinder
Kommunallagen 4 kap 7 § säger att om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också
uppdraget genast.
Efter att ha kontrollerat valbarheten i valdatasystemets valbarhetskontroll vill Länsstyrelsen
härmed uppmärksamma Orust kommun på att vald ledamot i kommunfullmäktige, Håkan
Johansson (SD), har valbarhetshinder eftersom han inte längre är folkbokförd i valområdet.

Med vänlig hälsning
David

David Forsberg
Handläggare
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg
+46(0)10-224 40 00
vastragotaland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

