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Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutveckling beslutar att:
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I Handlingsplanen för 2020 var det flera områden som varit i fokus under året.
Ledarskapet är inom Samhällsutveckling fortsatt starkt med höga medelvärden och goda
resultat från årets HME undersökning. I handlingsplanen för 2020 har fokus legat på
kommunikation av mål och utvärdering/uppföljning av mål. Regelbundna genomgångar
med chefer och utdrag av mål från Stratsys, med stöd av kvalitetsutvecklare. Glädjande
nog så syns också effekten med en kraftig förbättring på medelvärdena. Styrkan för
Sektor Samhällsutveckling är ledarskapsområdet och ges högre betyg än för
kommungenomsnittet.
Att cheferna inom Sektorn aktivt arbetat med frågorna och målen syns i resultaten. Det
syns tillexempel på frågan ”Att lära nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete” där har
trenden äntligen vänt från negativ till positiv. I handlingsplanen fanns en åtgärd med om
att tydliggöra kompetensutvecklingsplanen i målsamtalet och att återställa
kompetensutvecklingsbudgeten.
Åtgärderna har givit effekt vilket också syns på resultatet. Cheferna har fått ett ökat stöd
för styrning och uppföljning vilket även det syns i resultatet. Den sista punkten i
sektorns handlingsplan 2020 handlade om att alla skulle behandlat sig jämlika på
arbetsplatsen. Orust kommuns Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen, (tidigare
Jämställdhetsplanen), har gåtts igenom på ChefSAM. Tyvärr ser vi en negativ trend,
vilket gör att sektorn arbetar vidare med frågan tillsammans med HR-specialiststöd.
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Inledning
I årets arbetsmiljö- och personalbokslut sammanfattas ett annorlunda år ur flera
aspekter.
De flesta arbetsuppgifter har varit desamma men i många fall har formen för att utföra
dem förändrats. Förändringen har inte bara skett en gång utan flera gånger under
året. Att ställa in och ställa om har i delar av verksamheten blivit en vardag. Att hålla
avstånd och att minimera antalet kontakter har varit en rekommendation under hela
året. Det har inneburit en uppmaning till våra medarbetare att arbeta på distans där
det möjligt.
Under större delen av året har vi varit påverkade av den pågående pandemin. Detta
har även påverkat sjukfrånvaron som ökat när det gäller korttidsfrånvaro. Däremot har
långtidsfrånvaron minskat. Cheferna kommer genom det digitala stödet kunna
kvalitetssäkra arbetet kring dokumentation och åtgärder i samband med
rehabiliteringsprocessen.
Arbetet med att lyfta fram friskvårdbidraget har även detta år gett resultat. Under
2020 har det inneburit ett ökat antal som nyttjat bidraget. Ett resultat av ett
systematiskt arbete under flera år som kommer att fortsätta även under kommande år.
För tredje gången har det genomförts en utförligare medarbetarenkät. Drygt 84 % av
medarbetarna inom sektorn besvarade enkäten vilket var en ökning från året innan.
Det är glädjande att så många tar tillfället att svara på hur arbetsmiljön m m upplevs.
Enkäten visar på att medarbetarna upplever stor motivation, ett meningsfullt arbete,
trivsel med arbetskamrater och ledarskapet. En särskild satsning med att tydliggöra de
politiska målen har gett resultat.
Antalet rapporterade avvikelser, arbetsskador och tillbud är totalt 29 st vilket är 5 fler
än föregående år. Däremot var antalet riskobservationer för året 3 st vilket är lägre än
2019 då det var 13 st.
I en tid av mycket förändring och omställning har alla arbetat för att verksamheten
skall fungera så bra som möjligt. Genom en välgrundad inställning att hjälpas åt så har
4
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arbetet fungerat fantastiskt bra. Eftersom vi är varandras arbetsmiljö fortsätter vi att
skapa en god och hälsofrämjande arbetsmiljö.
Carina Johansson
Sektorschef samhällsutveckling
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Arbetsmiljöarbete 2020
Hälsofrämjande insatser
2020 bestod friskvårdsinsatserna av ett friskvårdserbjudande där kommunanställda
fick ansöka om bidrag för friskvårdsaktiviteter. Friskvårdbidraget var 800 kr per år och
anställd och under året beviljades 542 ansökningar om friskvårdsbidrag vilket var 114
fler än föregående år. Inom Samhällsutveckling beviljades 73 ansökningar vilket är 13
fler än förra året. I procent räknat är det ca 47% av Samhällsutvecklings medarbetare
som beviljats friskvårdsbidraget. Ser man till hela kommunen är det ca 44%.

Friskvårdsansökningar 2020 totalt 542 ansökningar
Uppdelat per sekor
17

Miljö och bygg
Ledning och verksamhetsstöd
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Samhällsutveckling
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Rökfri arbetstid
Under året antogs nya riktlinjer för rökfri arbetstid. Riktlinjerna ska vara ett stöd till
kommunens chefer i deras arbetsmiljöarbete. Riktlinjerna förtydligar att arbetstiden är
rökfri, vilka som omfattas, vilka förhållningsregler som finns samt rutin vid
överträdelse. I samband med att de nya riktlinjerna började gälla presenterades ett
informationsblad till alla medarbetare och chefer om vad det fanns för stöd och hjälp
att få vid rökavvänjning. De nya riktlinjerna, dess innebörd och konsekvenser
presenterades på samtliga ledningsgrupper i våra verksamheter.
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Utbildningar och viktiga händelser under året
Arbetet under året har i stor utsträckning varit präglat av den pågående pandemin.
Det mesta av arbetsmiljöfrågorna har berört Covid 19. I februari inleddes en
utbildningsinsats för kommunens chefer i förändringsledning som pågick under hela
året i samband med chefsdagar. Utbildningen genomfördes med stöd av
konsultföretaget Strandska och på grund av den rådande pandemin så har
utbildningen genomförts helt digitalt. Innehållet i utbildningen har byggt på ett
koncept där man som chef växlat mellan att styra, leda och coacha.
Under våren inleddes en upphandling av företagshälsovård tillsammans med några
närliggande kommuner. Ett avtal tecknades med leverantören Capio som har hand om
kommunens företagshälsovård från och med januari 2021.
Ett digitalt stöd till rehabiliteringsprocessen är infört (ADATO). Samtliga chefer i
kommunen kan använda detta stöd för att dokumentera i samband med rehabilitering
men även för att få ett stöd i sitt arbete i samband med upprepad korttidsfrånvaro.
Syftet är att förenkla för cheferna men även att kvalitetssäkra dessa processer.
Sedan september 2019 har Suntarbetslivs Resursteam stöttat Sektor Omsorg i ett
arbete med att skapa hälsosamma arbetsplatser och sänka den upprepade
korttidsfrånvaron. Suntarbetsliv jobbar med att stärka de framforskade friskfaktorer
som är viktiga för den kommunala sektorn och att förändrat beteende genererar ett
annat resultat. Detta arbete har fortlöpt under året och verktyg för denna process är
framtagna i syfte att samtliga sektorer ska kunna arbeta utifrån detta koncept.
Till följd av covid-19 har inte fortbildning genomförts på samma sätt som tidigare
inom sektorn. Kost och lokalvård har under året med Corona-pandemin gjort att de
fått förändra arbetssättet. Ökade städfrekvenser och portionering är exempel på dessa
förändringar. Anpassningar har även gjorts på matsedeln för att kunna klara en hög
sjukfrånvaro. I början av året kunde vissa utbildningsinsatser genomföras. I februari
genomfördes en workshop inom projektet klimatklivet inom kostenheten. I januari
omcertifierades tolv av våra lokalvårdare enligt PRYL och alla klarade
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omcertifieringen. Ytterligare tre lokalvårdare har klarat sin grundutbildning enligt
PRYL.
Räddningstjänsten har under året utbildat 10 nya deltidsbrandmän vilket är fler än
normalt. Tio personer har genomgått räddningstjänstens internutbildning för att bli
brandman. Det har varit en hel del arbete med att säkra verksamheten på grund av
Covid-19 vilket lett till att man under november- december ställde in
övningsverksamheten för personal. Viss tillsyn har heller inte genomförts, utan det
planeras att genomföras 2021, och extern utbildning har legat nere under året.
Månsemyr har under året gjort en genomlysning av arbetsmiljön i samband med
tillbyggnationen samt då även Arbetsmiljöverket har varit på inspektion.
Företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör har varit på plats och gjort mätning och
bedömning av fysisk arbetsmiljö och även genomfört bullermätning samt
bullerutbildning har hållits för personalen på Månsemyr. Arbetsmiljöingenjören
arbetade tillsammans med personalen på Månsemyr fram förteckning av kemiska
riskkällor, arbetade fram riskbedömningar och en översyn av arbetsmiljön i stort.
Covid 19
Detta år med pandemin har påverkat oss på alla tänkbara och otänkbara sätt.
Det faktum att man har behövt stanna hemma vid minsta symptom har påverkat
sjukfrånvaron i kommunen. Innan pandemin kunde en vikande trend i våra sjuktal ses
men så överskuggades detta av kravet att stanna hemma vid minsta symptom och
våra sjuktal vände uppåt igen.
En oro för att inte kunna bemanna verksamheterna ledde till att en
rekryteringsprocess inleddes med en allmän förfrågan ”vill du hjälpa till” för att
anställa ett antal personer som snabbt kunde komma i arbete vid en akut situation.
Arbetsmiljöfrågorna i samband med Covid 19 har varit många och under våren
handlade en del av diskussionerna om vilken skyddsutrustning som var mest relevant.
Denna fråga resulterade i en skyddsstängning vid ett tillfälle under våren.
Stängningen kunde lösas med hjälp av dialog mellan arbetsgivare, skyddsombud och
arbetsmiljöverket. Konsekvenserna av Covid 19 har varit många och allt som har
8
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inneburit möten mellan flera personer har fått ställas in. Detta har bland annat
inneburit att våra introduktionsdagar, personalfesten och 25 årsuppvaktningen blivit
inställda. För att kunna säkerställa bemanningsläget i kommunen då sjukfrånvaron
ökade i en oroande takt så infördes ett system där sjukfrånvaro samt vård av barn
rapporterades och redovisades dagligen. Hur arbetsmiljön har varit under perioden
med Covid 19 har delvis mätts i den årliga medarbetarenkäten.

Medarbetarenkät (HME- enkät)
Under 2020 genomfördes för tredje året en utförligare medarbetarenkät.
Medarbetarenkäten bygger på frågor gällande ”Hållbart medarbetarengagemang”
(HME) men också frågor kring den Organisatoriska- och sociala arbetsmiljön samt
frågor som rör diskrimineringslagen. I årets medarbetarenkät ingick även frågor hur
man upplevt sin arbetsmiljö med anledning av det läge som varit med Covid-19. HME
är en utvärdering av delar av den arbetsgivarpolitik som kommunen bedriver och hur
väl vi har skapat, tillvaratagit och upprätthållit ett stort medarbetarengagemang som är
en av de viktigaste faktorerna för en organisation att nå goda resultat. HME består av
9 frågor och mäter tre olika delområden; motivation, ledarskap och styrning. Modellen
är framtagen av SKR.
Enkäten skickades ut till alla anställda som har en registrerad mailadress samt att det
fanns möjlighet att besvara den via intranätet. Totalt besvarades enkäten av 132
medarbetare inom Sektor Samhällsutveckling vilket ger en svarsfrekvens på 84,61 %
(73,5% 2019). Nedan redovisas ett urval frågor från enkäten. Resultaten gällande
motivation, ledarskap och styrning är en sammanslagning av de frågor som rör dessa
områden i HME och anger även medelvärdet för dessa delindex.
Sammanfattningsvis visar resultatet och medarbetarna känner en fortsatt stor
motivation i deras arbeten. Över 90% upplever sina arbeten som meningsfulla
(medelvärde 4,42) och gällande frågan som avser om man ser fram emot att gå till
jobbet så är det drygt 80% som anger att det stämmer mycket bra eller stämmer
ganska bra (medelvärde 4,11 som ökat från förra året undersökning). På frågan om jag
trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater svarade över 80%
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instämmande och har fått medelvärde 4,47 och är fortsatt mycket positivt. Fokus på
gott ledarskap visar sig fortsättningsvis då medarbetarna svarar att min närmaste chef
visar uppskattning för mina arbetsinsatser med medelvärde på 4,17 samt på frågan
svarade omkring 90% att min närmast chef visar förtroende för mig som medarbetare
är det resultatets medelvärde 4,42 och är även det en ökning från förra året.
En fråga från sektorns handlingsplan gällde frågan om att alla skulle behandlas jämlikt
på arbetsplatsen. Av de anställda svarade år 2019 91,9% att alla behandlas jämlikt på
arbetsplatsen och 2020 var svaret 90,7%. Detta är en minskning från föregående år
trots att det varit ett fokusområde som behandlas och tagits upp under året.
Den fortsatta satsningen med att förstärka stödet till cheferna när det gäller de
politiska målen har gett resultat då medarbetarna svarade på frågan ”jag är insatt i min
arbetsplats mål” har ökat i årets undersökning till medelvärde 4,37. Om Orust
kommun som arbetsgivare svarade över 87% att de är stolta och nöjda över att arbeta i
Orust kommun samt att 85% gärna rekommenderar Orust kommun som arbetsgivare.
Majoriteten av medarbetarna svarade att de vågar uttala sig och ta upp eventuella
problem på sin arbetsplats, medelvärdet är här 4,24 samt uppger att det sällan
förekommer samarbetsproblem. Ett annat prioriterat område under året har varit
kompetensutveckling och där svarade en majoritet med medelvärde på 4,11 att jag lär
mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. Detta är en höjning från föregående år
och det är positivt.
Enkät arbetsmiljö/samverkan
Alla kommunens chefer har fått svara på en enkät om hur de under året arbetat med
arbetsmiljö och samverkan på sina respektive enheter. Av Samhällsutvecklings 15
chefer var det totalt 14 som svarade vilket ger en svarsfrekvens på 93,3%. Totalt i
kommunen 87%. Resultatet visar att alla chefer svarat ja varav 2 delvis att de haft Måloch lönesamtal med sina medarbetare de senaste 12 månaderna. Däremot är det inte
alla chefer som har gått igenom samverkansavtalet med sina medarbetare. Här svarade
7 chefer ja, men 5 nej och 2 delvis.
Av cheferna är det 10 som svarat att de har kännedom om kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete och 1 delvis. Cheferna arbetar fortsättningsvis systematiskt med
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arbetsmiljön och 10 chefer svarar att deras medarbetare är delaktiga i
arbetsmiljöarbetet och resterande 4 svarade att medarbetarna är delvis delaktiga i
arbetsmiljöarbetet. 9 chefer har tillsammans med medarbetarna utarbetat en
handlingsplan från föregående års medarbetarenkät men 5 inte har det.
Det är 4 chefer som anger att de har genomfört en eller flera riskbedömningar under
året i samband med en omorganisation eller förändring medan resterande 10 chefer
svarade att det inte förekommit någon förändring eller omorganisation det senaste
året. 10 av cheferna anger att de utreder och åtgärdar inkomna tillbud och olycksfall i
KIA och 4 chefer svarade att det inte förekommit några under hela året.
Gällande rutiner kring sjukfrånvaro och rehab följs där 6 chefer svarade ja på att de
har rehabplan för medarbetare som varit borta mer än 60 dagar. Resterande 8 chefer
svarade att de inte har medarbetare som omfattas av rutinen. På frågan om de har
bokat tid hos företagshälsovården i enlighet med rutinen om upprepad korttid svarade
4 chefer ja samt 10 chefer svarade att de inte hade medarbetare som omfattas av
rutinen.
Alla 14 chefer anger att de har kunskap om rutinen gällande kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 10 chefer anger att de gått igenom
policyn gällande Kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier med sina medarbetare. Det är 12 chefer som svarar att de gått igenom och
gett ”Infoblad för medarbetare” gällande kränkande särbehandling, sexuella
trakasserier, trakasserier och repressalier för sina medarbetare. Detta är en tydlig
höjning från föregående år.
Arbetsskada/Tillbud 2020
Under år 2020 har totalt 29 avvikande händelser, det vill säga arbetsskador och tillbud
tillsammans, inom Sektor Samhällsutveckling anmälts i kommunens webbsystem KIA
(kommuners informationssystem om arbetsmiljö). Under 2019 var motsvarande siffra
36 stycken. Systemet infördes för Orust kommuns medarbetare under år 2015. KIAsystemet ersätter tidigare blankettrutin vid anmälning av skada/tillbud.
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Arbetsskada
Som arbetsskada räknas olycksfall under arbetstid (skada som plötsligt inträffar) och
arbetssjukdom (skada som uppstår av långsam nötning). Även skador som inträffar på
väg till eller från arbete/bostad räknas som arbetsskada och kallas färdolycksfall.
Under 2020 rapporterades nedan arbetsskador in.

Avvikande händelse

Samhällsutveckling 2020

Samhällsutveckling 2019

Händelsetyp
Olycksfall

12

11

Arbetssjukdom

2

1

Färdolycksfall

0

0

Skadeorsak vid olycksfall: I KIA-systemet finns 28 olika skadeorsaker att välja mellan.
Under 2020 är följande 6 olika skadeorsaker anmälda:

Skadeorsak vid Olycksfall
Falla i samma nivå (snubbla, halka)

Samhällsutveckling
3

Fall från höjd
Skadad av djur
Skada av egenhanterad kniv
Fastnat eller klämts mellan föremål

2

Slag mot fast föremål

1

Skadad av person
Hot och våld
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Akut överansträngning (av t e x dra, skjuta,
lyfta)
Psykisk överbelastning
Ergonomiska faktorer (ensidigt, statiskt,
repetitivt)
Kontakt med vasst föremål
Cykelolycka
Övrigt

2

Fordonsolycka
Kontakt med skadligt ämne (även inandning)
Kontakt med rörlig maskindel
Träffats av flygande eller fallande föremål

2

Utsatt för kyla, hetta eller strålning
Komma i kontakt med elström
Summa sektor

12

Tillbud
Ett tillbud är en avvikande händelse som skulle kunnat leda till ett olycksfall eller
annan ohälsa. Det finns en risk att det blir ett olycksfall nästa gång samma händelse
inträffar.
Under år 2020 anmäldes 12 tillbudshändelser inom Sektor Samhällsutveckling.

Tillbud:
Antal:

Samhällsutveckling

Samhällsutveckling

2020

2019

12

12

13

Arbetsmiljö- och personalbokslut 2020

Skaderisk vid tillbud:
I KIA-systemet finns 28 olika skaderisker att välja mellan. Under 2020 är följande 3
skaderisker anmälda inom Sektor Samhällsutveckling.
Skaderisk vid Tillbud

Samhällsutveckling

Falla i samma nivå (snubbla, halka)
Falla från höjd
Brand (även explosion)
Träffas av flygande eller fallande föremål
Fastna eller klämmas mellan föremål

1

Skadad av person
Hot och våld

9

Akut överansträngning (av t e x dra, skjuta, lyfta)
Psykisk överansträngning (chock, hot)
Skadad av djur
Komma i kontakt med vasst föremål
Ergonomiska faktorer (ensidigt, statiskt, repetitivt)
Övrigt

2

Fordonsolycka
Psykisk överbelastning
Skada av egenhanterat föremål
Komma i kontakt med skadligt ämne (även inandning)
Slå mot fast föremål
Komma i kontakt med elström
Cykelolycka
Summa sektor

12

Riskobservation
En riskobservation är en observation av något fel i arbetsmiljön som kan leda till ett
tillbud eller olycksfall eller annan ohälsa.
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Under år 2020 anmäldes 3 riskobservationer inom Samhällsutveckling. Inom hela
kommunen var det 92 riskobservationer. Vilket är en nedgång även totalt för
kommunen och inte enbart för sektor samhällsutveckling.

Händelsetyp

Samhällsutveckling 2020 Samhällsutveckling 2019

Riskobservation

3

12

Nyttjad företagshälsovård per tjänst 2020
Orust kommun har under 2020 haft företagshälsovården Avonova Hälsa AB. Avtalet
med Avonova gick ut 2020-12-31 och under kommande år får Orust kommun en ny
leverantör av företagshälsovård. Den totala kostnaden för företagshälsovård 2020 har
för Sektor Samhällsutveckling varit 374 519 kr. Den största kostnaden är de
lagstadgade undersökningarna som uppgår till ca 241 398 kr. Därefter kommer
vaccination och smittskydd, rehabkoordinering samt mätning och bedömning av fysisk
arbetsmiljö. Nedan visas en sammanställning av de totala poster som finns för
samhällsutveckling totalt för 2020 hos Avonova. ( 2019, 193 441 kr).
Ökade kostnader för hälsoundersökningar inom räddningstjänsten har påverkats av en
ny AFS från Arbetsmiljöverket. Gällande AFS 2019:3 om Medicinska kontroller i
arbetslivet som började gälla 1 november 2019 kräver numera spirometriundersökning
i samband med läkarundersökning för tjänstbarhetsintyg för rök- och kemdykning.
Detta har inneburit en kostnadsökning jämfört med tidigare år då kostanden var
142 000 kr då detta inte varit ett krav enligt Arbetsmiljöverket.
Månsemyr har under året gjort en genomlysning av arbetsmijön i samband med
tillbyggnationen samt då även Arbetsmiljöverket har varit på inspektion.
Företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör har varit på plats och gjort mätning och
bedömning av fysisk arbetsmiljö och även genomfört bullermätning samt
bullerutbildning har hållits för personalen på Månsemyr. Arbetsmiljöingenjören
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arbetade tillsammans med personalen på Månsemyr fram förteckning av kemiska
riskkällor, arbetade fram riskbedömningar och en översyn av arbetsmiljön i stort.
Vaccination och smittskydd är en kostnad som har ökat då medarbetarna inom vissa
arbetsgrupper inom Samhällsutveckling har vaccinerats mot de risker som finns i
arbetsmiljön.
Samhällsutveckling Avonova 2020
Hälsoundersökning

kronor
241 389

Vaccination och smittskydd

35 825

Rehabkoordinering

33 589

Mätning och bedömning av fysisk arbetsmiljö

33 430

Övriga tillägg MED

12 480

Övriga tillägg OSA

6530

Företagsmottagning och arbetsplatsbesök

5000

Behandling, stöd och rådgivning OSA

4341

Arbetsförmågebedömning

1935

Samhällsutveckling totalt:

374 519

Under 2020 har Avonova varit behjälplig inom olika insatser, både förebyggande och
hälsofrämjande åtgärder men också avhjälpande och rehabiliterande aktiviteter. En
stor post har varit insatser vid upprepad korttidsfrånvaro som bygger på en rutin som
funnits några år inom kommunen. Rutinen innebär att vid sex ggr sjukfrånvaro eller
fler på en tolvmånaders period skickas medarbetaren till företagshälsovården för ett
hälsosamtal med sjuksköterska/rehabkoordinator som följs upp med ett trepartsantal
tillsammans med chef. Chef och medarbetaren får med sig en handlingsplan att följa
upp på hemmaplan för att arbeta vidare med tidiga insatser för att minimera
korttidsfrånvaron. Under året har rutinen för upprepad korttidsfrånvaro kompletterats
med ett krav på läkarintyg från första dagen vid sjukfrånvaro från och med tionde
sjuktillfället, men utifrån årets pandemi har detta inte kunnat genomföras fullt ut. Ett
politiskt beslut är taget under året som innebär besök på företagshälsovården och
förstadagsintyg efter fem frånvarotillfällen. Detta beslut har inte tillämpats ännu på
grund av det rådande regelverket med anledning av pandemin.
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Personalstatistik
Här följer en redovisning av Samhällsutvecklings medarbetare. Uppgifterna omfattar
månadsavlönad personal anställda enligt AB (Allmänna bestämmelser) där inget annat
anges. Det innebär att timavlönade medarbetare och medarbetare som är anställda
enligt PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare) BEA-avtalet
(medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser) och RIB-avtalet (deltidsbrandmän)
inte är med i statistiken, om det inte särskilt anges. Alla belopp är exklusive
personalomkostnadspålägg.
Antal anställda
Den 31 december 2020 hade Orust kommun 1228 anställda med månadslön. Sektor
Samhällsutveckling hade den 31 december 2020 156 medarbetare med månadslön,
siffran samma tidpunkt 2019 var 170 medarbetare vilket är en minskning med 14
mindre medarbetare.

Antal månadsavlönade medarbetare per sektor, könsuppdelad
Sektor

Antal

Förändring

Andel

Andel

medarbetare

jämfört med

kvinnor

Män

2020

2019

156

-14

59%

41%

Sektor Samhällsutveckling
Könsfördelning, medarbetare och chefer

83% av kommunens medarbetare är kvinnor. Inom Samhällsutveckling är det 59%
kvinnor och 41% män. (2019 62% kvinnor och 38% män. Av kommunens 70 chefer är
71 % kvinnor vilket är en liten minskning jämfört med föregående år. Av
Samhällsutvecklings 15 chefer är 6 kvinnor och 9 män vilket är en procentuell
fördelning på 40% kvinnor och 60% män.
Antal anställda/chef i genomsnitt
2020-12-31 Sektor

Antal

Antal

Anställda

Genomsnitt

anställda

chefer

exkl.

Anställda

chefer

per chef
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Sektor Samhällsutveckling

156

15

141

9

Ovanstående bild visar ett genomsnitt av antal anställda per chef. Den enskilda chefen
inom Samhällsutveckling har i genomsnitt 9 medarbetare. Det är dock stora skillnader
inom Samhällsutveckling där cheferna kan ha några medarbetare som minst och upp
till 30 till 40 medarbetare som mest. I kommunen totalt har man i genomsnitt 17
medarbetare per chef. Antalet underställda medarbetare påverkar förutsättningarna
för ledarskapet och frågan bör därför analyseras och värderas i det systematiska
arbetsmiljöarbetet för chefer. Antalet medarbetare per chef i kommunen totalt
varierar mellan 2-37 medarbetare.
Timavlönade medarbetare
Timavlönade medarbetare arbetade inom Samhällsutveckling sammanlagt 22 864
timmar 2020 vilket är en marginell ökning från föregående år. (22 586 timmar 2019
vilket motsvarar 13,29 årsarbeten. (ett årsarbete utgör 1 700 timmar).
Sysselsättningsgrad
Inom Samhällsutveckling var medelsysselsättningsgraden 97 % bland medarbetare
med månadslön (2020-12-31). Kvinnornas medelsysselsättningsgrad var 98 % 2020
mot
männens 96 % 2020. 2019-12-31 var medelsysselsättningsgraden 97% totalt.
Åldersstruktur
Inom Samhällsutveckling var 5,7% av medarbetarna med månadslön under 30 år och
23 % var 60 eller äldre.
Antal
Arbetsgivare

Åldersgrupp personer

Samhällsutveckli
ng

20-29 år

9

30-39 år

36

Samhällsutveckli
ng
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Samhällsutveckli
ng

40-49 år

33

50-59 år

42

60- år

36

Samhällsutveckli
ng
Samhällsutveckli
ng
Pensionsavgångar
Inom Samhällsutveckling var det 2020-12-31, 36 medarbetare som var 60 år eller
äldre, se diagram ovan under rubriken Åldersstruktur 2020-12-31. Det innebär att ca
23 % av Samhällsutvecklings totala andel medarbetare som är månadsavlönade
kommer att gå i pension under de kommande 5 till 8 åren.
Personalomsättning – externa avgångar för tillsvidareanställda
Nedanstående siffror baseras på tillsvidareanställda medarbetare vars anställning har
avslutats under året. Anledningar till att en anställning upphör kan bland annat vara
att medarbetaren har sagt upp sig på egen begäran, pension, eller annan orsak.
Personalomsättningen, inklusive pensionsavgångar för tillsvidareanställda
medarbetare
under 2020 hamnade på 9,1 %. Personalomsättningen 2019 hamnade på 9,9 % vilket
innebär att det är en minskning jämfört med föregående år. I hela kommunen är den
10,5 % 2020.

Antal

Sektor

ingående

Antal

anställda

utgående

Antal

2020-01-

anställda

avslutade

01

2020-12-31 anställda

Antal nya

Oms

anställda

anställda

Samhällsutvecklin
g

143

142

13

7

9,1%
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Sjukfrånvaro
I den följande redovisningen av sjukfrånvaro ingår inte timavlönade medarbetare.
Avtalen som ingår: AB, BEA och PAN. Den korta sjukfrånvaron utgör en större del av
den totala frånvaron. Nedan visar tabellen att sjukfrånvaron över 60 dagar utgör 35,3
% av den totala sjukfrånvaron.
Under året har sjukfrånvaron ökat något. Denna ökning är dock marginell med tanke
på att en pandemi har pågått under en större del av perioden. Under inledningen av
året sågs en trend med sjunkande sjuktal men när pandemin drabbade Sverige i mars
så ökade dessa igen. Ett antal åtgärder genomfördes under året i syfte att komma
tillrätta med sjukfrånvaron och en ny leverantör för företagshälsovård upphandlades.
Ett digitalt stöd till rehabiliteringsprocessen är implementerat i verksamheterna
(ADATO). Samtliga chefer i kommunen kan använda detta stöd för att dokumentera i
samband med rehabilitering men även för att få ett stöd i sitt arbete i samband med
upprepad korttidsfrånvaro. Syftet är att förenkla för cheferna men även att
kvalitetssäkra dessa processer.

Sjukfrånvaro

2020

2019

2018

35,3%

45,90%

37,80%

- 29 år

1,8%

3,2%

2%

30 – 49 år

7,6%

5,40%

7,60%

50 – år

8,2%

8,80%

6,10%

10,6%

8,90%

7,60%

Män

3,6%

4,40%

4,60%

Totalt

7,5%

7,00%

6,40%

Över 60 dagar

Kvinnor
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Felkällor
All sjukfrånvaro registreras inte som sådan. Som i många andra kommuner används
ibland semesterdagar, innestående kompensationstid, eller liknande för registrering
av enstaka dagars frånvaro. Samtidigt finns naturligtvis även de som är sjuka men
ändå befinner sig på arbetet.
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Analys
I Handlingsplanen för 2020 var det flera områden som varit i fokus under året.
Ledarskapet är inom Samhällsutveckling fortsatt starkt med höga medelvärden och
goda resultat från årets HME undersökning. I handlingsplanen för 2020 har fokus
legat på kommunikation av mål och utvärdering/uppföljning av mål. Regelbundna
genomgångar med chefer och utdrag av mål från Stratsys, med stöd av
kvalitetsutvecklare. Glädjande nog så syns också effekten med en kraftig förbättring på
medelvärdena. Styrkan för Sektor Samhällsutveckling är ledarskapsområdet och ges
högre betyg än för kommungenomsnittet.
Att cheferna inom Sektorn aktivt arbetat med frågorna och målen syns i resultaten.
Det syns tillexempel på frågan ”Att lära nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete” där
har trenden äntligen vänt från negativ till positiv. I handlingsplanen fanns en åtgärd
med om att tydliggöra kompetensutvecklingsplanen i målsamtalet och att återställa
kompetensutvecklingsbudgeten.
Åtgärderna har givit effekt vilket också syns på resultatet. Cheferna har fått ett ökat
stöd för styrning och uppföljning vilket även det syns i resultatet. Den sista punkten i
sektorns handlingsplan 2020 handlade om att alla skulle behandlat sig jämlika på
arbetsplatsen. Orust kommuns Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen, (tidigare
Jämställdhetsplanen), har gåtts igenom på ChefSAM. Tyvärr ser vi en negativ trend,
vilket gör att sektorn arbetar vidare med frågan tillsammans med HR-specialiststöd.
Det var två frågor som utmärkte sig som förbättringsområden från 2019. Lägre värden
angavs på påståendet ”I mitt arbete ställs sällan krav som går mot varandra” (3,61).
2020 är värdet 3,74. 3,97 menar att ”arbetsmängden är rimlig” varför glappet torde
kunna hänföras till kompetensfrågan.
Den andra frågan med lägre värde än genomsnittet förra året var ”På min arbetsplats
finns
tillräckligt med kompetens vad gäller antal och kompetens” (3.66). 2020 har det stigit
till 3,8 vilket är positivt.
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Sektorn arbetar aktivt med att vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare. Även
i år ökade uttaget av friskvårdsbidraget som var ett mål från tidigare år. Det är tydligt
att handlingsplanerna har god effekt på resultaten och att måluppfyllelsen är god
bland cheferna inom sektorn. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med tidigare år. Detta är
en effekt av Covid-19. Vi ser att andelen korttidsfrånvaro har ökat men
långtidsfrånvaron minskat vilket är positivt.
Resultatet av 2020 års medarbetarenkät för Sektor Samhällsutveckling är en
bekräftelse på att handlingsplanen har givit effekt. Vi ser en positiv trend när det
gäller styrning, ledning och motivation. Det största förbättringsområdet i årets
resultat var uppföljning och utvärdering av mål. Ett nytt arbetssätt inom Sektor
Samhällsutveckling har glädjande nog lett till en kraftig förbättring.
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Datum

Diarienummer

2021-01-21

KS/2021:100

1(2)

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

Beslut om framtagande av friluftsplan.
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Ge kulturenheten och fritidsenheten uppdraget att ta fram en friluftsplan för
Orust kommun.
Sammanfattning av ärendet
Att aktivt arbeta med utvecklingen av friluftslivet är ett av de målen Sveriges regering
fastslog 2012. Regeringen beslutade då om tio mål för att öka tillgängligheten,
kännedomen och möjligheterna till det svenska friluftslivet.
Som en del i målet sänder Naturvårdsverket årligen ut till alla Sveriges kommuner en
enkät där tjänstemän kryssar i svarsalternativ hur kommunen arbetar med
friluftslivsfrågor.
Orust kommun arbetar aktivt med att följa de tio målen och blev senast år 2019 utsedda
som årets förbättrare för det aktiva arbetet med att stärka friluftslivet.
Nu vill kulturenheten och fritidsenheten tillsammans arbeta vidare för att fortsätta
förbättra arbetet med friluftslivet.
Utredning
En friluftsplan ska bland annat fastställa kommunens essentiella vilja för friluftslivet.
Genom detta ska den fungera som en grund och instruktion till ansvarig förvaltning och
berörda verksamheter och genomsyra samhällsutvecklingen.
Att ta fram en friluftsplan är ett arbete som kräver mycket tid. Därtill även
tjänstepersoner för framtagandet av kartor och information för att lyckas kartlägga
kommunens friluftsliv.
Att fortsätta arbeta aktivt med friluftslivet är enligt studier positivt för att öka
attraktiviteten för inflyttandet av invånare, öka mängden besökare samt möjligheten till
företagande, komponenter som i sin tur genererar skatteintäkter. Dessutom bidrar ett
sådant arbete till kommunens profilering och anseende, som bygger ett långsiktigt och
positivt varumärke. Att arbeta fram en friluftsplan skulle stärka positionen som en
friluftskommun och samtidigt öka möjligheten att fortsatt bli utsedd av olika instanser
som en utvecklande och nytänkande kommun inom friluftsliv. Detta går hand i hand
med kommunens vision 2040.

Datum

Diarienummer

2021-01-21

KS/2021:100

Bedömning
Kulturenheten och fritidsenheten bedömer att framtagandet av friluftsplanen är ett
viktigt verktyg i den fortsatta utvecklingen av att arbeta aktivt med Orust kommuns
friluftsliv.
Därför görs bedömningen att en friluftsplan ska tas fram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21
Beslutet skickas till
Enhet för kultur
Enhet för fritid
Sektor samhällsutveckling
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Malin Andersson
Enhetschef fritid

2(2)

Datum

Diarienummer

2021-04-08

KS/2020:1067

1(1)

Kommunförvaltningen
Fredrik Bottenmark
telefon 0304-33 40 52
e-post: fredrik.bottenmark@orust.se

Förtydligande av text i slamsugningstaxa 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta förtydligande av slamsugningstaxa 2021, enligt förslag daterat 2021-04-08
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-12 § 105
1. Anta ny slamsugningstaxa 2021, daterad 2020-09-22.
2. Den nya taxan gäller från och med 2021-02-01.
Den antagna taxan kan ibland misstolkas och behöver förtydligas i texten. Förvaltningen
har tagit fram förslag till förtydligande av texten i taxan utifrån antaget anbud, enligt
förslag daterat 2021-04-08.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08
Förslag till slamsugningstaxa 2021, med förtydligande, daterad 2021-04-08
Slamsugningstaxa 2021, antagen av KF 2020-11-12
Beslutet skickas till
T.f. chef affärdrivande verksamhet
Miljö- och renhållningsingenjör
Orust kommuns författningssamling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorschef

Andreas Sjögren
T.f. chef affärsdrivande verksamhet

2021-04-08
Slamsugningstaxa 2021 inkl fossilfritt bränsle ver 200922, Orust kommun
(dnr KS/2020:1067)
Taxa from 2021-02-01
Aviserad slamtömning BDT/septictank/sluten tank för Orust samt
öar med bro eller bilfärja med konventionell
slamsugningsbil(heltömning)
0 – 1 m3
1 – 2 m3
2 – 3 m3
3 – 4 m3
4 – 5 m3
5 – 6 m3
3
6–7m
7 – 8 m3
3
8–9m
9 – 10 m3
Tillägg för transport med traktor
Tillägg vid beställd extra tömning. Tömning sker inom 4 arbetsdagar
(gäller både konventionell slamsugningsbil eller bil med mekanisk
avvattning)
Tillägg vid akut tömning som beställs att utföras inom 24 timmar (gäller
både konventionell slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)

exkl moms

inkl moms

1 058 kr
1 401 kr
1 745 kr
2 088 kr
2 398 kr
2 774 kr
3 150 kr
3 527 kr
3 903 kr
4 279 kr
2 200 kr

1 323 kr
1 752 kr
2 181 kr
2 610 kr
2 998 kr
3 468 kr
3 938 kr
4 408 kr
4 879 kr
5 349 kr
2 750 kr

735 kr

919 kr

2 100 kr

2 625 kr

1 828 kr
1 951 kr
2 295 kr
2 638 kr
2 981 kr
3 324 kr
3 667 kr
4 011 kr
4 354 kr
4 697 kr

2 285 kr
2 439 kr
2 868 kr
3 297 kr
3 726 kr
4 155 kr
4 584 kr
5 013 kr
5 442 kr
5 871 kr

3 148 kr
3 656 kr
4 165 kr
4 673 kr
5 181 kr

3 935 kr
4 571 kr
5 206 kr
5 841 kr
6 476 kr

Aviserad slamtömning BDT/septictank/sluten tank för Orust samt
öar med bro eller bilfärja med mekanisk avvattning (deltömning)
0 – 1 m3
1 – 2 m3
3
2–3m
3 – 4 m3
3
4–5m
5 – 6 m3
6 – 7 m3
7 – 8 m3
8 – 9 m3
9 – 10 m3

Aviserad slamtömning BDT/septictank/sluten tank för öar som ej
har bro eller bilfärja
0 – 1 m3
1 – 2 m3
2 – 3 m3
3 – 4 m3
3
4–5m

5 – 6 m3
6 – 7 m3
7 – 8 m3
8 – 9 m3
9 – 10 m3
Tillägg vid beställd extra tömning. Tömning sker inom 4 arbetsdagar
(gäller både konventionell slamsugningsbil eller bil med mekanisk
avvattning)

5 689 kr
6 417 kr
7 256 kr
8 094 kr
8 932 kr

7 112 kr
8 022 kr
9 070 kr
10 117 kr
11 165 kr

5 250 kr

6 563 kr

8 400 kr

10 500 kr

Tillägg per kbm över 10 kbm (kr/kbm)
Slangutlägg per meter, utöver 15 meter - 80 meter (kr/m)

330 kr
6 kr

413 kr
8 kr

Slangutlägg per meter, över 80 meter (kr/m)
Tillägg för bomkörning, pga fastighetsägarens försumlighet
(kr/bomkörning)
Tillägg vid tömning som utförs mellan 15/6-15/8

21 kr

26 kr

715 kr
450 kr

894 kr
563 kr

60 kr

75 kr

262 kr

328 kr

3 675 kr
500 kr

4 594 kr
625 kr

462 kr

578 kr

1 650 kr

2 063 kr

9 350 kr
3 300 kr

11 688 kr
4 125 kr

Tillägg vid akut tömning som beställs att utföras inom 24 timmar (gäller
både konventionell slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)

Tillägg

Höjd behandlingsavgift/m3 vid extratömning under perioden 15/6 – 15/8
Mottagning av externslam vid reningsverk(avser externa kunder med
egen transport och i mån av kapacitet på reningsverket). Leveransen skall
aviseras och godkännas i förväg av respektive ansvarig på ARV. Avser pris
per m3
Tillägg för transport där tömning måste ske via båt på öar med fast broeller färjeförbindelse
Tillägg för tungt lock till slambrunn (över 15 kg)
Tillägg extrapersonal, ex.vis: för instegsbrunnar vid slamtömning. Kräver
två personer pga arbetsmiljö skäl (pris/h)

Fettavskiljare samt fosforfälla
Fettavskiljare för Orust samt öar med bro eller bilfärja inkl transport och
avyttring till godkänt mottagningsställe (kr/kbm)
Fettavskiljare för öar som ej har bro eller bilfärja inkl transport och
avyttring till godkänt mottagningsställe (kr/kbm)
Fosforfälla inkl transport till Månsemyr ÅVC (kr/st)

Slamsugningstaxa 2021 inkl fossilfritt bränsle ver 200922, Orust kommun
(dnr KS/2020:1067)
Taxa from 2021-02-01
Slamtömning BDT/septictank/sluten tank för Orust samt öar med
bro eller bilfärja med konventionell slamsugningsbil(heltömning)
0 – 1 m3
1 – 2 m3
2 – 3 m3
3 – 4 m3
4 – 5 m3
5 – 6 m3
3
6–7m
7 – 8 m3
3
8–9m
9 – 10 m3
Tillägg för transport med traktor
Tillägg vid tömning som beställs att utföras inom 4 arbetsdagar(gäller
både konventionell slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)
Tillägg vid tömning som beställs att utföras inom 24 timmar(gäller både
konventionell slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)

exkl moms

inkl moms

1 058 kr
1 401 kr
1 745 kr
2 088 kr
2 398 kr
2 774 kr
3 150 kr
3 527 kr
3 903 kr
4 279 kr
2 200 kr

1 323 kr
1 752 kr
2 181 kr
2 610 kr
2 998 kr
3 468 kr
3 938 kr
4 408 kr
4 879 kr
5 349 kr
2 750 kr

735 kr

919 kr

2 100 kr

2 625 kr

1 828 kr
1 951 kr
2 295 kr
2 638 kr
2 981 kr
3 324 kr
3 667 kr
4 011 kr
4 354 kr
4 697 kr

2 285 kr
2 439 kr
2 868 kr
3 297 kr
3 726 kr
4 155 kr
4 584 kr
5 013 kr
5 442 kr
5 871 kr

3 148 kr
3 656 kr
4 165 kr
4 673 kr
5 181 kr

3 935 kr
4 571 kr
5 206 kr
5 841 kr
6 476 kr

Slamtömning BDT/septictank/sluten tank för Orust samt öar med
bro eller bilfärja med mekanisk avvattning (deltömning)
0 – 1 m3
1 – 2 m3
3
2–3m
3 – 4 m3
3
4–5m
5 – 6 m3
6 – 7 m3
7 – 8 m3
8 – 9 m3
9 – 10 m3

Slamtömning BDT/septictank/sluten tank för öar som ej har bro
eller bilfärja
0 – 1 m3
1 – 2 m3
2 – 3 m3
3 – 4 m3
3
4–5m

5 – 6 m3
6 – 7 m3
7 – 8 m3
8 – 9 m3
9 – 10 m3
Tillägg vid tömning som beställs att utföras inom 4 arbetsdagar(gäller
både konventionell slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)
Tillägg vid tömning som beställs att utföras inom 24 timmar(gäller både
konventionell slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)

5 689 kr
6 417 kr
7 256 kr
8 094 kr
8 932 kr

7 112 kr
8 022 kr
9 070 kr
10 117 kr
11 165 kr

5 250 kr

6 563 kr

8 400 kr

10 500 kr

330 kr
6 kr

413 kr
8 kr

21 kr

26 kr

715 kr

894 kr

450 kr

563 kr

60 kr

75 kr

262 kr

328 kr

3 675 kr
500 kr

4 594 kr
625 kr

462 kr

578 kr

1 650 kr

2 063 kr

9 350 kr
3 300 kr

11 688 kr
4 125 kr

Tillägg
Tillägg per kbm över 10 kbm (kr/kbm)
Slangutlägg per meter, utöver 15 meter - 80 meter (kr/m)
Slangutlägg per meter, över 80 meter (kr/m)
Tillägg för bomkörning, pga fastighetsägarens försumlighet
(kr/bomkörning)
Tillägg vid tömning som beställs att utföras mellan 15/6-15/8 (sker
normalt inom 7 kalenderdagar efter beställning)
Höjd behandlingsavgift/m3 vid extratömning under perioden 15/6 – 15/8
Mottagning av externslam vid reningsverk(avser externa kunder med
egen transport och i mån av kapacitet på reningsverket). Leveransen skall
aviseras och godkännas i förväg av respektive ansvarig på ARV. Avser pris
per m3
Tillägg för transport där tömning måste ske via båt på öar med fast broeller färjeförbindelse
Tillägg för tungt lock till slambrunn (över 15 kg)
Tillägg extrapersonal, ex.vis: för instegsbrunnar vid slamtömning. Kräver
två personer pga arbetsmiljö skäl (pris/h)

Fettavskiljare samt fosforfälla
Fettavskiljare för Orust samt öar med bro eller bilfärja inkl transport och
avyttring till godkänt mottagningsställe (kr/kbm)
Fettavskiljare för öar som ej har bro eller bilfärja inkl transport och
avyttring till godkänt mottagningsställe (kr/kbm)
Fosforfälla inkl transport till Månsemyr ÅVC (kr/st)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om tillbyggnad av befintlig sjöbod med mera, Tofta 2:31.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avslå ansökan om tillbyggnad av befintlig sjöbod inom kommunens fastighet
Tofta 2:31.
2. Att inte upplåta utrymme för nybyggnation eller tillbyggnad av sjöbodar som
innebär att sjöbodens totala byggnadsarea överskrider 15 m2, såvida inte en
detaljplans tillhörande planbestämmelser reglerar sjöbodens största tillåtna
byggnadsarea.
3. Uppdra åt förvaltningen att revidera innehållet i kommunens riktlinjer för
sjöbodar och sjönära byggnader avseende framtida upplåtelser av nybyggnation
samt tillbyggnad av befintliga sjöbodar.
Sammanfattning av ärendet
Arrendatorn till en befintlig sjöbod och brygga i Stocken har inkommit med en ansökan
till Orust kommun om att få bygga till sin sjöbod cirka 6 m2 i sydostlig riktning. Enligt
arrendatorn finns det ett trädäck för upplag längst med sjöbodens södra långsida. Enligt
arrendatorn fanns trädäcket redan när de tog över arrendet år 1989 och det är ovanför
detta trädäck som arrendatorn önskar att få utöka sin befintliga sjöbod. Den befintliga
sjöboden uppgår till en total areal på 23 m2. Den aktuella ytan som efterfrågas omfattas
inte av det befintliga arrendeavtalet. Den aktuella sjöboden med tillhörande brygga
används inte för verksamhet.
Den sökande har varit i kontakt med Miljö- och byggnadsförvaltningen under år 2014
angående tillbyggnaden av sjöboden. Under konversationen med Miljö- och
byggnadsförvaltningen har den sökande blivit hänvisad till Mark- och
exploateringsavdelning för att utreda frågan gällande upplåtelse av kommunal mark samt
redan befintligt arrendeavtals omfattning.
Utredning
Nuläge
Enligt detaljplan 14-MOR-1373 är det aktuella området planlagt som vattenområde
(Vb). I plankartans tillhörande planbestämmelser anges följande: ”Med Vb betecknat
område skall utgöra vattenområde, som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än
som erfordras för mindre broar, bryggor, sjöbodar eller dylikt.” Detaljplanen reglerar
således ingen största eller minsta byggnadsarea för sjöbodar inom kommunens fastighet
Tofta 2:31.
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Den sökande har arrende för en sjöbod om 23 m2 med tillhörande brygga för privat
bruk.
Bedömning
Förvaltningen ser problematiken med att upplåta utrymme för den efterfrågade
tillbyggnaden av sjöboden. Den sökande har redan arrende för en sjöbod om 23 m2 med
tillhörande brygga. Förvaltningen anser att den befintliga sjöboden redan är av sådan
beskaffenhet att en utökning av sjöboden inte är motiverad. Förvaltningen anser därför
att kommunen inte bör upplåta ytterligare utrymme för sjöbodens utbyggnad.
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 kommunen avslår den efterfrågade tillbyggnaden av
sjöboden och på så sätt motverkar att strandlinjen mellan den aktuella sjöboden och
närliggande sjöboden blir igenbyggd.
Enligt kommunens riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader anges följande: ”Ny
sjöbod bör inte överstiga 15 m2. Byggnadens totalhöjd bör inte överstiga 3,5m. Endast
redan ianspråktagen mark i närheten av befintliga byggnader kan komma ifråga för
användning. Strandskyddsdispens krävs och kan enbart beviljas för den yta förrådet
upptar på marken.”
Enligt ovan angivna riktlinjer anges även följande: ”Inom detaljplan styrs sjöbodens
storlek och utseende i första hand av de bestämmelser som förekommer för gällande
fastighet.”
Förvaltningen anser att den totala byggnadsarean av en sjöbod inte bör överstiga 15 m2
inom kommunala fastigheter som omfattas eller inte omfattas av detaljplan, såvida inte
detaljplanens tillhörande planbestämmelser reglerar sjöbodens störta tillåtna
byggnadsarea. Förvaltningen anser därför att kommunen inte skall upplåta utrymme för
nybyggnad eller tillbyggnad av befintliga sjöbodar som innebär att sjöbodens totala
byggnadsarea överskrider 15 m2 såvida inte en detaljplans tillhörande planbestämmelser
reglerar sjöbodens största tillåtna byggnadsarea. Förslaget omfattar inte sjönära
byggnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
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 = blått polygon).

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

Den aktuella sjöbodens ungefärliga omfattning = blått polygon.

Gällande byggnadsplan + flygfoto, (aktuell sjöbod = blå prick).

Kommunens fastighet Tofta 2:31, där den aktuella sjöboden markerats med mörkblått
polygon i sydväst.

Planerad utbyggnad av befintlig sjöbod längst med sjöbodens södra långsida.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om försäljning av del av kommunens fastighet Brattorp 1:2.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Att godkänna försäljningen av del av Brattorp 1:2, enligt
ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2021-04-15, för
50 000 kronor/hektar.
2. Att inte sälja de övriga delarna av fastigheten Brattorp 1:2.
Sammanfattning av ärendet
Sökande har inkommit till Orust kommun med en ansökan om att få köpa hela eller
delar av kommunens fastighet Brattorp 1:2.
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges att
det är viktigt att kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden. Förvaltningens
bedömning är att fastighetens mittersta skifte inte utgör strategiskt viktig mark för
kommunen och kan därför överlåtas mot en ersättning om fem kronor för varje
kvadratmeter som överförs från kommunens fastighet Brattorp 1:2 till köparens
fastighet Brattorp 1:5.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08 att återemittera ärendet med motiveringen att
beslutsunderlagen behöver ses över och ärendet beredas i utskottet för
samhällsutveckling igen. Frågan har lyfts om det mittersta skiftet, del av Brattorp 1:2,
enbart är tjänlig som betes-/jordbruksmark eller om den faktiskt kan utgöra strategiskt
viktig mark för kommunen.
Förvaltningen har därför varit i kontakt med Miljö- och byggnadsförvaltningen på Orust
kommun för att utreda frågan vidare. Förvaltningens bedömning är efter vidare
utredning att det mittersta skiftet inte utgör strategiskt viktig mark för kommunen och
därför föreslås att det mittersta skiftet ska överlåtas till ägaren av Brattorp 1:5
Utredning
Nuläge
Fastigheten Brattorp 1:2 utgör en del av kommunens markreserv. Enligt kommunens
riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges att det är viktigt att
kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden. Det finns olika marktyper som kan
anses vara strategiskt viktiga för en kommun, exempel på detta är mark som behövs för
att kunna vidareutveckla områden för bostäder, verksamheter och infrastruktur.
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Fastighetens totala areal uppgår till en yta på cirka 11 hektar. Den sökande önskar att
använda förvärvsytorna som betesmark för nötkreatur, åkermark samt skogsbruk. Den
sökande äger idag två lantbruksfastigheter i direkt anslutning till Brattorp 1:2.
Det finns ingen detaljplan som reglerar markanvändningen inom eller i direkt anslutning
till fastigheten Brattorp 1:2. Delar av fastigheten är upplåten med jordbruksarrende
(sidoarrende). Enligt arrendeavtalet ska det mittersta skiftet som utgör cirka 3,4 hektar
användas för betesändamål. Det mittersta skiftet är idag ianspråktaget som
jordbruksmark i form av obebyggd betesmark.
Det finns en fornlämning registrerad på det mittersta skiftet i from av en
bytomt/gårdstomt. Det finns även en övrig kulturhistorisk lämning registrerad på
fastigheten i form av en fyndplats.
Idag löper det en bäckravin längst med det mittersta skiftets ena långsida. Det har
utförts olika former av fiskfrämjande åtgärder i bäcken genom bland annat utplacering
av lekgrus.
Bedömning
Fastigheten bedöms huvudsakligen bestå av strategiskt viktig mark, förvaltningen
bedömer det därför som viktigt att kommunen fortsatt äger dessa strategiskt viktiga
markområden. Den norra delen av fastigheten utgörs av ett skifte produktiv skogsmark
som förvaltas aktivt av kommunen. Den södra delen av fastigheten utgörs av två skiften
som består av jordbruksmark och betesmark som delvis är utarrenderad. Båda de södra
skiftena är intressanta för utveckling eftersom de ligger nära vägar och allmänna
kommunikationer centralt på Orust. Både den norra och södra delen av fastigheten
föreslås att behållas av kommunen för att fortsättningsvis ingå i kommunens
markreserv. Markreserven kan exempelvis vara en tillgång vid förhandlingar när
kommunen vill komma över ett eller flera strategiskt viktiga markområden.
Resterande markområde som utgör fastighetens mittersta skifte föreslås att överlåtas till
ägaren av Brattorp 1:5, skiftet utgörs av cirka 3,4 hektar obebyggd betesmark.
Förvaltningens bedömning är att det mittersta skiftet inte utgör strategiskt viktig mark
för kommunen, vilket möjliggör en potentiell försäljning. Genom försäljning av
föreslaget markområde till ägaren av Brattorp 1:5 kan denne utveckla sin verksamhet.
Markområdet föreslås att överföras från Brattorp 1:2 till Brattorp 1:5 genom en
fastighetsreglering.
Enligt Miljöbalkens tredje kapitel fjärde paragraf första stycket anges följande:
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.”
Enligt Plan- och bygglagens andra kapitel andra paragraf anges följande: ”Planläggning
och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om
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hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska
tillämpas. Lag (2014:862)”.
Enligt PBL 2:2 ska det som anges i MB 3:4, 1st tillämpas vid planläggning och
prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked.
Förvaltningens bedömning är att det mittersta skiftet utgör brukningsvärd
jordbruksmark i form av obebyggd betesmark. Förvaltningen anser därför att det
mittersta skiftet enbart ska användas för ändamålet jordbruk utifrån vad som idag
regleras i MB 3:4, 1st. Förvaltningens bedömning är att det mittersta skiftet inte utgör
strategiskt viktig mark för kommunen och därför föreslås att det mittersta skiftet ska
överlåtas till ägaren av Brattorp 1:5.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-22
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2020-04-15
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Översiktskarta: (Brattorp 1:2 = blått polygon).

Översiktskarta: (Brattorp 1:2 = blått polygon).

Översiktskarta: (mittersta skiftet = grön skrafferat).

Bäckravin: (mittersta skiftet = blått polygon, bäcken = blå linje.)

Fastighetens norra skifte.

Fastighetens sydligaste skiften.

Fastighetens mittersta skifte (cirka 3,4 hektar).

Översiktskarta: (Brattorp 1:5 = blått polygon).
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Kommunförvaltningen
Klara Sjögren Holtz
telefon 0304-334362
e-post: klara.sjogrenholtz@orust.se

Prövning av begäran om upprättande av detaljplan för delar av Hällevik 1:6 och
Hällevik 1:215
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. I en detaljplan pröva förutsättningarna för bostäder och verksamheter inom
delar av Hällevik 1:6
a. Med villkor att sökandes förslag för förändrad markanvändning inom
Hällevik 1:215 utgår
b. Som skäl ange att förslaget, med undantag för Hällevik 1:215, är
förenligt med Översiktsplan, medborgardialog 2018 samt inriktning på
pågående programarbete
2. Att planarbetet kan startas upp efter att planprogram för Hälleviksstrand och
Edshultshall godkänts
Sammanfattning av ärendet
Ansökan syftar till att utveckla tre ytor inom centrala Hälleviksstrand, varav två används
huvudsakligen som parkering och den tredje utgörs av naturmark. Fastigheterna föreslås
utvecklas med bostäder och verksamheter, samt i det tredje området marina
verksamheter och sjöbodar.
Förslaget är med undantag av område 3 till stor del förenligt med översiktsplan 2009,
medborgardialog 2018 samt inriktning på pågående planering. Område 3 bör utgå med
hänsyn till allmänna bevarandeintressen och strandskydd. Några av de frågor som
kommer behöva utredas vidare i kommande detaljplanering är parkeringssituationen,
kulturmiljöanpassning, översvämningssäkring och geoteknik samt strandskydd. Planen
föreslås få prioritet 2.
Ansökan
Ansökan om planbesked omfattar tre olika områden inom centrala Hälleviksstrand (se
kartbilaga 1). En del av Hällevik 1:6 är beläget längs landsvägen mellan ängen och
hamnplan och är nedan benämnt som område 1. Här föreslås en bebyggelse med
flexibel användning men att utformning regleras i hänsyn till kulturmiljön. Sökande
föreslår skola, äldreboende, bostäder, lokaler, kontor etc. som tänkbar användning.
Den andra delen av Hällevik 1:6 som omfattas av planförslaget är den parkeringsyta som
är belägen vid badplatsviken norr om Sollidsvägen, nedan benämnt som område 2.
Sökande föreslår användningar som busshållplats, vård, bostäder,
verksamhetslokaler.
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Det sista området utgörs av Hällevik 1:215, ett naturområde med hällmark med
kringliggande vattenområden, beläget i badplatsvikens norra och östra del. Fastigheten
gränsar i öster mot Hälleviksstrands varv. Sökande föreslår marinverksamhet, lokaler,
sjöstugor, boende och båtplatser.
Förutsättningar
Hälleviksstrand är en ort på Orust västkust som har sitt ursprung som fiskesamhälle.
Inom orten finns höga kulturhistoriska värden, och samhället är utpekat i
översiktsplanen som ett bevarandeintresse för kulturmiljövården. Området ligger inom
riksintresse för kustzonen och friluftslivet.
Fastigheterna ingår i programområdet för planprogram för Hälleviksstrand och
Edshultshall som planeras gå ut på samråd under första halvåret 2021. Inom ramen för
programarbetet har en medborgardialog genomförts under 2018, där knappt 500
personer lämnat synpunkter i enkätform och/eller på kartor.
Från Hälleviksstrand gick fram till 2013 färjan till Käringön. På grund av detta finns ett
överskott av parkeringsytor i samhället. Under högsäsong lockar orten ett stort antal
besökare och många fastighetsägare har inte möjlighet att ordna boendeparkering inom
den egna fastigheten, vilket leder till att det fortsatt finns ett stort parkeringsbehov på
orten. God tillgång till väg- och VA-infrastruktur finns i samtliga områden.
Område 1
Området utgörs av parkeringar, gräsyta och en smal remsa hällmark i sydöstra hörnet. I
gällande detaljplan från 1967 är området reglerat som parkering och naturmark. I
översiktsplan 2009 anges att området bör ingå i en bevarandeplan där viss förtätning är
möjlig. I medborgardialog från 2018 vill flertalet att denna plats ska utvecklas. Bostäder,
men framöver allt offentliga funktioner och verksamheter ingår i de föreslagna
utvecklingsinriktningarna.
I en kulturhistorisk inventering gjord av Bohusläns museum 2018 pekas området ut som
bevarandeklass A (mest värdefull). Området är en del av vad som i utredningen
benämns som Offentliga stråket som beskrivs som följer: ”Hamnen, kajen, Ängen, f.d.
affärslokalerna. Miljön sträcker sig från hamnen utmed Landsvägen och är inte så väl avgränsat. Inrymmer offentliga lokaler och rörelsestråk som visserligen har äldre anor men har förändrats i och med
förändrad infrastruktur under 1900-talet.” Kringliggande bebyggelse domineras av
enbostadshus, men även en större byggnad i 2,5 plan präglar platsen med sin fasad mot
landsvägen. Flertalet omgivande hus har höga kulturhistoriska värden.
Området är lågt beläget, med marknivåer på mellan 2,3 och 3,3 meter över havet. Vid
gällande detaljplans upphävande återinträder generellt strandskydd 100 m från
strandlinjen. Detta bedöms dock inte påverka område 1 då det är väl avgränsat med
befintlig bebyggelse och därmed saknar betydelse för strandskyddets syften.
På andra sidan landsvägen finns ett bostadsarrende på kommunal mark som är allmän
plats park i gällande plan och därmed planstridigt.
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Område 2
Området utgörs av parkeringar, hällmark och en smal kil som går in från badplatsviken.
I gällande detaljplan från 1965 är området reglerat som allmän plats, park. I
översiktsplan 2009 anges att områdets inriktning bör utredas efter färjetrafiken flyttats
från Hälleviksstrand. I medborgardialogen från 2018 är vill majoriteten utveckla
området med bostäder och verksamheter.
I en kulturhistorisk inventering gjord av Bohusläns museum 2018 pekas området inte ut
som ett av dem som har särskilt höga kulturvärden och är mer visuellt avskilt från de
äldre delarna. Det rekommenderas dock att hänsyn tas till hur bebyggelsen upplevs från
samhällskärnan.
Området är lågt beläget, med marknivåer runt 1,5 meter över havet. Området utgörs av
en fylld havsvik. Vid gällande detaljplans upphävande återinträder generellt strandskydd
100 m från strandlinjen. Planenheten menar att område 2 kan ses som väl avgränsat med
befintlig bebyggelse, plank och tekniska anläggningar och därmed saknar betydelse för
strandskyddets syften. En indikation på hur Länsstyrelsen ser på detta ställningstagande
ges i samrådet för planprogrammet.
Område 3
Område 3 utgörs av hällmark och vatten, och är reglerat som allmän plats, park och
öppet vattenområde i gällande detaljplan från 1965. En del av vattenområdet omfattas
inte av detaljplan. Bryggor och båtplatser finns i nuläget inom området, men det är till
stor del orört till sin karaktär. De bryggor som är belägna inom det detaljplanerade
vattenområdet är planstridiga. Området är inte särskilt utpekat i översiktsplanen.
Vattenområdet gränsar till samhällets välbesökta badplats. I medborgardialog
framkommer att badplatsen är viktig och att man inte önskar fler båtar i viken då det
stör badande. Ett antal uttrycker att de vill att område 3 skall bevaras och enstaka
föreslår sjöbodar eller liknande. Det generella strandskyddet (100 m) återinträder och
särskilda skäl krävs för upphäva det.
Bedömning
Förslaget bedöms till stor del vara förenligt med översiktsplan, medborgardialog och det
pågående programarbetets inriktning. Ett undantag från detta är område 3. Där bedöms
att allmänintresset av att bevara oexploaterad kustnära mark väga tyngre än
exploateringsintresset. Att bevara natur- och rekreationsområden, att bevara
landskapsbilden med delvis oexploaterade strandlinjer samt att minimera antalet båtar
kring badplatsen är några av skälen. Området skyddas även av strandskyddets
återinträdande. Att område 3 utgår bedöms vara ett villkor för positivt planbesked.
Riksintresse för kustzonen bedöms inte beröras då förslaget syftar till att utveckla ytor
inom den befintliga tätorten. Riksintresse för friluftslivet kommer att beaktas i
detaljplaneskedet, men bedöms inte vara ett hinder för utveckling inom område 2 och 3.
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I övrigt ser kommunen positivt på att redan ianspråktagna ytor (parkering) utvecklas, då
detta bedöms vara en effektiv markanvändning. Dock behöver en parkeringsutredning
genomföras i uppstarten av planarbetet för att kartlägga hur mycket parkeringsyta som
kan tas bort utan att det uppstår en brist på boende- och besöksparkering. Delar av
område 1 och 2 kan även in fortsättningen behöva användas för parkeringsändamål.
Inom område 1 och 2 är marknivån låg och för att uppnå krav på översvämningssäkring
behöver färdigt golv och entréer ligga över nuvarande marknivå. Inom detaljplanen
kommer det behöva utredas hur erforderliga markhöjningarna kan göras. För detta
behöver geotekniska utredningar göras. Inom område 2 bedöms förutsättningarna mer
komplicerade då det är en igenfylld vik. Även vägen vid område 2 kommer att behöva
höjas, en kostnad som föreslås belasta exploatören.
I planarbetet kommer hänsyn behöva tas till kulturmiljön. Visst underlag finns i den
kulturhistoriska inventeringen men det bedöms behöva kompletteras med exempelvis
volymstudier och dialog med Bohusläns museum.
Kommunen ser positivt på en kombination av bostäder och verksamhetslokaler i
enlighet med vad som beskrivits i ansökan. Att tillskapa byggrätter som kan inrymma
flera olika användningar bedöms som önskvärt för att ge flexibilitet i planens
genomförande. Vilka användningar som är lämpliga i vilka lägen kommer vidare utredas
i detaljplaneskedet.
Planen föreslås inkludera att ändra användningen det idag planstridiga bostadsarrende
som finns i anslutning till område 1, under förutsättning att denna del av
plantkostnaderna bärs av den som gynnas. Planenheten undersöker även
förutsättningarna för att inkludera mekaniska verkstaden (Hällevik 26:1) som ligger in
anslutning till område 2.
Detaljplanen föreslås få prioritet 2.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Kartbilaga 1
Checklista för prioritering av planbesked daterad 2021-03-25
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Miljöenheten
Affärsdrivande verksamhet
Lokalstrateg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef Samhällsutveckling

Rickard Karlsson
Planchef
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Checklista för prioritering av detaljplaner och andra uppdrag
Planuppdrag
Planbesked för delar av Hällevik 1:6 och Hällevik
1:215

Uppdragets syfte
Utveckling av verksamheter och
bostäder inom centrala Hälleviksstrand

KRITERIER

0

Stämmer överens med översiktsplanen

x

Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse

x

Diarienummer
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Datum
25/3-2021

Kommentar

Närhet till god kollektivtrafik och infrastruktur

x

Få turer men nära till hållplatser.

Närhet till god service

x

Närhet till skola och sommaröppen kiosk och
restaurang. Ej närhet till dagligvaruhandel.

Möjliggör funktioner av stort allmänt intresse såsom skola,
vård, service eller annan viktig verksamhet
Möjliggör ett stort antal bostäder inom område med behov av
fler bostäder
Möjliggör industrimark i strategiskt läge

x

Möjliggör turism i strategiskt läge

x

Möjliggör skydd av befintliga miljöer av högt kulturhistoriskt
värde

x
x

x
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Bidrar till att underlätta handläggningen av bygglov eller
annan kommunal prövning
Möjliggör byggande av hyreslägenheter
Goda möjligheter att anlägga lokalgator, VA och annan
nödvändig infrastruktur
Finns höga naturvärden inom området
Finns kända risker inom området, såsom översvämning,
skred, förorenad mark m.m.
Eventuella särskilda skäl som påverkar bedömningen

x
x
x

x

x

Oexploaterad kustlinje, Hällevik 1:215 föreslås utgå

x

Risk för översvämning, och eventuella markföroreringar
behöver hanteras i detaljplan.
Positivt med utveckling av bostäder och verksamheter
för att bidra till samhällets livskraftighet. Stor
efterfrågan av utveckling av parkeringsytor i
medborgardialog.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING: 2
Planuppdraget ges en prioritering enligt kategori 1/2/3

Syftet med checklistan och prioriteringen
Syftet med att prioritera detaljplaner och andra uppdrag är att kunna fördela planavdelningens personalresurser på ett effektivt sätt och på ett sätt som
leder till att kommunens långsiktiga mål för mark- och vattenanvändningen kan uppfyllas. Syftet med checklistan är att underlätta planavdelningens
arbete med att prioritera uppdrag och att kommunicera principerna för prioriteringen.
Hur går prioriteringen till?
Planavdelningen prioriterar inkomna uppdrag med stöd av checklistan. För varje kriterium i listan ovan anges om det finns stöd för att ge en hög eller
låg prioritering. Observera att vissa kriterier kan ha större tyngd för bedömningen jämfört med andra. Slutligen görs en sammanvägd bedömning
utifrån en helhetssyn. Om det bedöms olämpligt att planlägga området för avsett ändamål kommer planavdelningen att föreslå att ansökan om
planbesked avslås. I annat fall kommer förvaltningen att föreslå att bifalla planbeskedet och dessutom föreslå en prioritering för uppdraget.
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Vad är huvudprinciperna för prioriteringen?
Detaljplaneinstrumentet är huvudsakligen anpassat för att hantera större sammanhang. Även lägstanivån ställer relativt höga krav på processen och på
underlagsmaterialet vilket innebär att små detaljplaner (exempelvis för enstaka bostadshus) ofta blir mycket resurskrävande i förhållande till den
tillskapade bebyggelsebara ytan. Generellt ges därmed hög prioritet till projekt av stort allmänt intresse och som har potential att i goda lägen
möjliggöra nya verksamheter, service och/eller bostäder i större omfattning. Små detaljplaner med lågt allmänt intresse ges en lägre prioritet.
Kriterierna som ligger till grund för prioriteringen kan komma att uppdateras för att införliva nytt planeringsunderlag och nya riktlinjer för
kommunens planering.
Vilken betydelse har prioriteringen?
Prioriteringen avgör hur snart planavdelningen har för avsikt att påbörja arbetet med att upprätta en detaljplan eller i övrigt påbörja uppdraget. Den
valda prioriteringskategorin noteras i planavdelningens uppdragsöversikt och ligger sedan kvar även efter det att arbetet med uppdraget har påbörjats.
Prioriteringen kan då fungera som ett stöd när förvaltningen måste fördela resurser mellan de pågående uppdragen. Detta innebär att uppdrag som är
högt prioriterade kommer att kunna slutföras snabbare medan lägre prioriterade uppdrag kan behöva avvakta om personalresurserna är begränsade.
Kategori 1
Planavdelningen avser att påbörja arbetet senast inom 6 månader från det att uppdraget mottagits.
Kategori 2
Planavdelningen avser att påbörja arbetet senast inom 1 år från det att uppdraget mottagits. Under pågående arbete kan tidsplanen behöva justeras för
att frigöra resurser till uppdrag i kategori 1.
Kategori 3
Planavdelningen avser att påbörja arbetet senast inom 2 år från det att uppdraget mottagits. Under pågående arbete kan tidsplanen behöva justeras för
att frigöra resurser till uppdrag i kategori 1 och 2.
Kvartalsvis avstämning
Planavdelningen stämmer av prioriteringen varje kvartal med det förtroendevalda i utskottet för samhällsutveckling. Förvaltningen informerar om
eventuella förändringar kopplat till prioritering och tidsplanering samt redovisar en sammanställning av nya och kommande uppdrag.
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12

§ 78
KS/2021:146
Beslut om planbesked Hällevik 1:6 och Hällevik 1:215
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. I en detaljplan pröva förutsättningarna för bostäder och verksamheter inom delar av
Hällevik 1:6 med villkor att sökandes förslag för förändrad markanvändning inom
Hällevik 1:215 (område 3) utgår.
2. Planbeskedet förutsätter att olovligt byggda bryggor på fastigheten Hällevik 1:215 rivs och
forslas bort.
3.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan syftar till att utveckla tre ytor inom centrala Hälleviksstrand, varav två används
huvudsakligen som parkering och den tredje utgörs av naturmark. Fastigheterna föreslås
utvecklas med bostäder och verksamheter, samt i det tredje området marina verksamheter och
sjöbodar.
Förslaget är med undantag av område 3 till stor del förenligt med översiktsplan 2009,
medborgardialog 2018 samt inriktning på pågående planering. Område 3 bör utgå med hänsyn till
allmänna bevarandeintressen och strandskydd. Några av de frågor som kommer behöva utredas
vidare i kommande detaljplanering är parkeringssituationen, kulturmiljöanpassning,
översvämningssäkring och geoteknik samt strandskydd. Planen föreslås få prioritet 2.
I en detaljplan pröva förutsättningarna för bostäder och verksamheter inom delar av Hällevik 1:6
med villkor att sökandes förslag för förändrad markanvändning inom Hällevik 1:215 utgår och
som skäl ange att förslaget, med undantag för Hällevik 1:215, är förenligt med Översiktsplan,
medborgardialog 2018 samt inriktning på pågående programarbete.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), med instämmande av Anders Arnell (M), föreslår
kommunstyrelsen besluta att:
1. I en detaljplan pröva förutsättningarna för bostäder och verksamheter inom delar av
Hällevik 1:6 med villkor att sökandes förslag för förändrad markanvändning inom
Hällevik 1:215 (område 3) utgår.
2. Planbeskedet förutsätter att olovligt byggda bryggor på fastigheten Hällevik 1:215 rivs och
forslas bort.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) och Anders
Arnells (M) förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Kartbilaga 1
Checklista för prioritering av planbesked daterad 2021-03-25
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Miljöenheten
Affärsdrivande verksamhet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-28

§ 101
KS/2021:146
Beslut om planbesked Hällevik 1:6 och Hällevik 1:215
Kommunstyrelsens beslut
Återremittera ärendet till utskottet för samhällsutveckling med hänvisning till bristfällig
beredning. Ärendet är inte tillräckligt genomlyst och diskuterat i utskottet.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan syftar till att utveckla tre ytor inom centrala Hälleviksstrand, varav två används
huvudsakligen som parkering och den tredje utgörs av naturmark. Fastigheterna föreslås
utvecklas med bostäder och verksamheter, samt i det tredje området marina verksamheter och
sjöbodar.
Förslaget är med undantag av område 3 till stor del förenligt med översiktsplan 2009,
medborgardialog 2018 samt inriktning på pågående planering. Område 3 bör utgå med hänsyn till
allmänna bevarandeintressen och strandskydd. Några av de frågor som kommer behöva utredas
vidare i kommande detaljplanering är parkeringssituationen, kulturmiljöanpassning,
översvämningssäkring och geoteknik samt strandskydd. Planen föreslås få prioritet 2.
I en detaljplan pröva förutsättningarna för bostäder och verksamheter inom delar av Hällevik 1:6
med villkor att sökandes förslag för förändrad markanvändning inom Hällevik 1:215 utgår och
som skäl ange att förslaget, med undantag för Hällevik 1:215, är förenligt med Översiktsplan,
medborgardialog 2018 samt inriktning på pågående programarbete.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-04-12 § 78 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att:
1. I en detaljplan pröva förutsättningarna för bostäder och verksamheter inom delar av Hällevik
1:6 med villkor att sökandes förslag för förändrad markanvändning inom Hällevik 1:215
(område 3) utgår.
2. Planbeskedet förutsätter att olovligt byggda bryggor på fastigheten Hällevik 1:215 rivs och
forslas bort.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Kartbilaga 1
Checklista för prioritering av planbesked daterad 2021-03-25
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Larsson (C), med instämmande av Britt-Marie Andrén Karlsson, Ulla Buhr, Catharina
Bråkenhielm (S), Kia Nordqvist (MP) och Susanne Gustafsson (L), yrkar på att ärendet
återremitteras till utskottet för samhällsutveckling med hänvisning till bristfällig beredning.
Ärendet är inte tillräckligt genomlyst och diskuterat i utskottet.
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag med tillägg om att bryggor
som utgår ifrån vägbanken, som sträcker sig söderut, på den väg som går emellan område 2 och 3 får
vara kvar.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla Lars Larssons (C) förslag om återremiss, därmed faller
utskottet för samhällsutvecklings förslag och Rolf Sörviks (V) tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Miljöenheten
Affärsdrivande verksamhet

2
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Kommunstyrelseförvaltningen
Nina Hansson
telefon 0304-33 41 58
e-post: nina.hansson@orust.se

E-förslag om gång- och cykelväg mellan Tegneby och Ellös
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21 anse E-förslaget besvarat
2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om en möjlig byggnation av en
gång- och cykelväg i samband med att kommunen anlägger vatten och
avloppsledningar på sträckan Tegneby – Ellös.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Det saknas idag ett bra sätt att ta sig mellan Tegneby och Ellös om man vill gå eller
cykla. Det känns inte säkert att gå med barnvagn eller cykla på 80-vägen på denna
sträcka.”
Vid röstningens utgång, 2021-02-11, hade förslaget fått 86 röster.
Utredning
Kommunen har beslutat att bygga vatten och avloppsledningar mellan Ellös och
Varekil. Detta skulle kunna möjliggöra att man på ett kostnadseffektivt sätt kan anlägga
en grusad gång- och cykelväg med enklare standard på ledningsgraven. Delar av sträckan
för förslagen gång- och cykelväg kan utgöras av befintliga lågtrafikerade grusvägar.
Bedömning
Förvaltningen bedömer att förslaget behöver utredas vidare för att ta fram ett underlag
för ett politiskt beslut om eventuellt genomförande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21
E-förslag daterat 2020-11-05
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Beslutet skickas till
Förslagsställaren
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef Samhällsutveckling

Nina Hansson
Mark och exploateringschef
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Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #269 | Inskickat av: CHRISTINE WALLGREN (signerad) | 2020-11-05 10:37

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn

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.

Ärendenummer: #269 | Inskickat av: CHRISTINE WALLGREN (signerad) | Datum: 2020-11-05 10:37
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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
Gång-och cykelbana mellan Tegneby-Ellös.

Beskrivning av förslaget
Det saknas idag ett bra sätt att ta sig mellan Tegneby och Ellös om man vill gå eller cykla. Det
känns inte säkert att gå med barnvagn eller cykla på 80-vägen på denna sträcka.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Ärendenummer: #269 | Inskickat av: CHRISTINE WALLGREN (signerad) | Datum: 2020-11-05 10:37
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Kommunstyrelseförvaltningen
Nina Hansson
telefon 0304-33 41 58
e-post: nina.hansson@orust.se

E-förslag om gång och cykelväg mellan väg 160 och Svanvik och Varekil
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Idag finns en gammal skogsväg mellan väg 160 vid Varekilsnäs och Svanvik vid Hagen
som är igenväxt och svårtillgänglig. Röj och laga denna väg varsamt och lägg till en gren
som går upp till bostadsområdena i Varekil. En sådan åtgärd skulle göra det mycket
lättare för Varekil- och Svanviksbor eller besökare att gå eller cykla och handla eller helt
enkelt nyttja den vackra vägen till Varekil eller Skåpesund.”
Vid röstningens utgång, 2021-03-05, hade förslaget fått 141 röster.
Utredning
Att anlägga en ny grusväg där den gamla stigen funnits skulle göra området mer
tillgängligt för gång- och cykeltrafikanter. Det skulle bli en logisk länk mellan Svanvikområdet och den nya GC-vägen längs väg 160 som fortsätter vidare mot Varekil
och/eller mot Skåpesund (söderut mot Tjörn).
Kommunen har under 2020 arbetat med att utreda förutsättningar för en gång- och
cykelväg mellan Svanvik och väg 160. Kommunen har fått tillstånd från Länsstyrelsen
att anlägga en grusad gång och cykelväg genom Svanviks Naturreservat och finansiering
för investeringen finns. Avtal ska tecknas med markägare för marken som kommunen
inte äger. Gång- och cykelvägen planeras att byggas ut under 2021.
Bedömning
Förvaltningen anser att förslaget är besvarat med denna tjänsteskrivelse
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21
E-förslag daterat 2020-11-11
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Beslutet skickas till
Förslagsställaren
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef Samhällsutveckling

Nina Hansson
Mark och exploateringschef

2(2)

Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #305 | Inskickat av: TAGE BENGTSSON (signerad) | 2020-11-11 18:31

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn

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.

Ärendenummer: #305 | Inskickat av: TAGE BENGTSSON (signerad) | Datum: 2020-11-11 18:31

Sida 1 av 2

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
Gång och cykelväg mellan väg 160 och Svanvik och Varekil

Beskrivning av förslaget
Idag finns en gammal skogsväg mellan väg 160 vid Varekilsnäs och Svanvik vid Hagen som är
igenväxt och svårtillgänglig. Röj och laga denna väg varsamt och lägg till en gren som går upp till
bostadsområdena i Varekil. En sådan åtgärd skulle göra det mycket lättare för Varekil- och
Svanviksbor eller besökare att gå eller cykla och handla eller helt enkelt nyttja den vackra vägen
till Varekil eller Skåpesund.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Ärendenummer: #305 | Inskickat av: TAGE BENGTSSON (signerad) | Datum: 2020-11-11 18:31

Sida 2 av 2

Datum

Diarienummer

2021-04-21

KS/2020:1308

1(2)

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

E-förslag om att säkra Färjevägen i Svanesund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Nu är det hög tid att bredda farliga kurvan vid Sesterviksvägen Svanesund, det borde
vara en "smal" sak att åtgärda. Samtidigt anlägga tvåfiler ut o in från Sesterviksvägen.
Detta har vi blivit lovade vid ett flertal gånger. Nu är det dax att agera, med eller utan
vägverkets hjälp. Omgående agerande krävs av våra tjänstemän och politiker!!!.”
Vid röstningens utgång, 2021-02-05, hade förslaget fått 44 röster.
Utredning
Kommunen har nyligen gjort en åtgärdsvalstudie för Färjevägen som beskriver förslag
på olika åtgärder för att öka säkerheten för både oskyddade trafikanter och bilister.
Åtgärder av den del av vägen som förslagsställaren tar upp kommer att utredas i
samband med en vägplan som Trafikverket tar fram tillsammans med kommunen för
byggande av en gång och cykelväg mellan centrum och färjeläget. I vägplanen hanteras
både frågan om anläggandet av gång- och cykelväg, breddning av vägen och andra
nödvändiga åtgärder på Färjevägen.
Efter att vägplanen fått länsstyrelsens tillstyrkan kommer Trafikverket att genomföra
åtgärderna i enlighet med framtagen vägplan.
Bedömning
Förvaltningen anser att förslaget är besvarat med denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16
E-förslag daterat 2020-10-25
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Datum

Diarienummer

2021-04-21

KS/2020:1308

ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef Samhällsutveckling

Nina Hansson
Mark och exploateringschef

2(2)

Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #242 | Inskickat av: TOR ANDERS ARBY (signerad) | 2020-10-25 15:10

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn

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.

Ärendenummer: #242 | Inskickat av: TOR ANDERS ARBY (signerad) | Datum: 2020-10-25 15:10

Sida 1 av 2

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
Säkra färjevägen i Svanesund

Beskrivning av förslaget
Nu är det hög tid att bredda farliga kurvan vid Sesterviksvägen Svanesund, det borde vara en
"smal" sak att åtgärda. Samtidigt anlägga tvåfiler ut o in från Sesterviksvägen. Detta har vi blivit
lovade vid ett flertal gånger. Nu är det dax att agera, med eller utan vägverkets hjälp. Omgående
agerande krävs av våra tjänstemän och politiker!!!

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Ärendenummer: #242 | Inskickat av: TOR ANDERS ARBY (signerad) | Datum: 2020-10-25 15:10

Sida 2 av 2
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Diarienummer

2021-04-21

KS/2020:1470
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Kommunförvaltningen
Nina Hansson
telefon 0304-33 41 58
e-post: nina.hansson@orust.se

E-förslag om cykelväg mellan samhällena Mollösund, Hälleviksstrand, Stocken
och Ellös
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Det vore väldigt bra både för åretruntboende, delårsboende och för turismen på västra
Orust med en cykelväg som knöt samman samhällena. Idag saknas både cykelvägar och
vägrenar längs sträckan vilket gör det både riskfyllt och obehagligt att cykla där. En
cykelväg längs nämnda sträcka hade också knutit samman samhällena och områdena där
emellan med sträckans 2 skolor, samt den befintliga cykelvägen från Tönsäng till
Tuvesvik mer användbar.
Orust kommun uttrycker i linje med andra kommuner att de vill utveckla möjligheterna
att cykla, då behövs fler cykelvägar”.
Vid röstningens utgång, 2021-03-05, hade förslaget fått 249 röster.
Utredning
I kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan finns det beskrivet en
cykelled längs västra Orust. Att bygga cykelväg längs hela sträckan är väldigt kostsamt
(minst 150 miljoner kronor) och därför föreslår cykelplanen en kombination av olika
åtgärder till exempel målning på väg och cykelleder på mindre, enskilda vägar samt
utbyggnad av gång- och cykelväg inom samhällena Hälleviksstrand, EdshultshallBarrevik och Mollösund. Åtgärderna är beskrivna som mål i handlingsplanen och är
tänkta att genomföras etappvis under en tioårs-period. Cykelstrategin med tillhörande
handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida:
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligpl
anering/cykelstrategi
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan kommer att revideras och beslutas
politiskt under 2022.

Datum

Diarienummer

2021-04-21

KS/2020:1470

Bedömning
Förvaltningen anser att förslaget är besvarat med denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21
E-förslag daterad 2020-11-14
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

2(2)

Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #325 | Inskickat av: MARIA SVENSSON (signerad) | 2020-11-14 16:34

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn

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.

Ärendenummer: #325 | Inskickat av: MARIA SVENSSON (signerad) | Datum: 2020-11-14 16:34

Sida 1 av 2

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
Cykelväg mellan samhällena Mollösund, Hälleviksstrand, Stocken och Ellös

Beskrivning av förslaget
Det vore väldigt bra både för åretruntboende, delårsboende och för turismen på västra Orust
med en cykelväg som knöt samman samhällena. Idag saknas både cykelvägar och vägrenar
längs sträckan vilket gör det både riskfyllt och obehagligt att cykla där. En cykelväg längs
nämnda sträcka hade också knutit samman samhällena och områdena där emellan med
sträckans 2 skolor, samt gjort den befintliga cykelvägen från Tönsäng till Tuvesvik mer
användbar.
Orust kommun uttrycker i linje med andra kommuner att de vill utveckla möjligheterna att cykla,
då behövs fler cykelvägar.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Ärendenummer: #325 | Inskickat av: MARIA SVENSSON (signerad) | Datum: 2020-11-14 16:34

Sida 2 av 2
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Kommunstyrelseförvaltningen
Nina Hansson
telefon 0304-33 41 58
e-post: nina.hansson@orust.se

E-förslag om cykelvägar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Idag finns det duttar av cykelvägar som varken börjar eller slutar någonstans. Det gör
det direkt livsfarligt då alternativet blir att börja/fortsätta cykla på trafikerade vägar eller
landsvägar. Flertalet av vägarna saknar dessutom helt vägren och har är rejäla
håligheter/gropar.
Vi vill få ta del av den strategiska plan över hur cykelvägar ska byggas på Orust, var och
när och se att det blir en logisk utveckling av att kunna koppla ihop dessa cykelvägar.
Denna plan bör också innefatta Tjörns plan på att bygga cykelväg från
Skåpesundsbron... där vår nya cykelväg tar helt slut idag...
Att man idag lägger pengar på att göra reklam för att folk ska komma hit och cykla då
det i verkligheten betyder att man lockar hit inte ont anandes barnfamiljer som sedan
vinglar omkring på landsvägarna är ren galenskap.
Ordentliga cykelvägar ökar inte bara välbefinnandet hos bofasta cyklister utan gör det
också möjligt att promenera, åka skidor på hjul, löpträna etc Det hade dessutom kunnat
öka turismen till Orust, vilket leder till ökad försäljning hos de lokala verksamheter vi
har här.
Så... vi vill ha en detaljerad strategisk plan, uppbackad av ett logiskt tänk gällande hur
man tänker bygga cykelvägarna smartast för att få ihop sträckorna samt deadlines när
dessa sträckor ska vara klart.”
Vid röstningens utgång, 2021-02-11, hade förslaget fått 222 röster.
Utredning
I tätorterna är cykelledsnätet idag inte sammanhängande, särskilt för vägarna till och
från skolor är behovet av sammanhängande och säkra cykelleder stort. Ett annat
problemområde är vissa vägkorsningar som inte kan bedömas som trafiksäkra,
exempelvis i Ellös och Svanesund.
I kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan redovisas hur man planerar
att bygga ihop gång- och cykelvägar på Orust. Cykelstrategin redovisar en 10-årig
utbyggnads- och åtgärdsplan som ska användas som underlag för varje budgetperiod

Datum

Diarienummer

2021-04-21

KS/2020:1366

2(2)

och kommunens investeringsplan följer handlingsplanen. Upplägget ska säkerställa en
årlig prioriterad utbyggnad av cykelinfrastrukturen inom respektive samhälle samt övriga
åtgärder som krävs för att främja cyklingen inom kommunen. Cykelstrategin med
tillhörande handlingsplan kommer att revideras och beslutas politiskt under 2022.
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida:
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligpl
anering/cykelstrategi
Kommunen har en dialog med Tjörns kommun och Trafikverket om ett
sammanhängande cykelnät mellan kommunerna. Tjörns kommun har en ambition om
att bygga gång- och cykelväg från Skåpesundsbron till Myggenäs. Detta skulle i
förlängningen innebära att man kan cykla från Varekil till Stenungssund.
Bedömning
Förvaltningen anser att förslaget är besvarat med denna tjänsteskrivelse
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21
E-förslag daterat 2020-11-05
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef Samhällsutveckling

Nina Hansson
Mark och exploateringschef

Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #271 | Inskickat av: Anna Viktoria Persson (signerad) | 2020-11-05 14:50

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn

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.

Ärendenummer: #271 | Inskickat av: Anna Viktoria Persson (signerad) | Datum: 2020-11-05 14:50

Sida 1 av 3

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
Cykelvägar

Beskrivning av förslaget
Idag finns det duttar av cykelvägar som varken börjar eller slutar någonstans. Det gör det direkt
livsfarligt då alternativet blir att börja/fortsätta cykla på trafikerade vägar eller landsvägar.
Flertalet av vägarna saknar dessutom helt vägren och har är rejäla håligheter/gropar.
Vi vill få ta del av den strategiska plan över hur cykelvägar ska byggas på Orust, var och när och
se att det blir en logisk utveckling av att kunna koppla ihop dessa cykelvägar. Denna plan bör
också innefatta Tjörns plan på att bygga cykelväg från Skåpesundsbron... där vår nya cykelväg
tar helt slut idag...
Att man idag lägger pengar på att göra reklam för att folk ska komma hit och cykla då det i
verkligheten betyder att man lockar hit inte ont anandes barnfamiljer som sedan vinglar
omkring på landsvägarna är ren galenskap.
Ordentliga cykelvägar ökar inte bara välbefinnandet hos bofasta cyklister utan gör det också
möjligt att promenera, åka skidor på hjul, löpträna etc Det hade dessutom kunnat öka turismen
till Orust, vilket leder till ökad försäljning hos de lokala verksamheter vi har här.
Så... vi vill ha en detaljerad strategisk plan, uppbackad av ett logiskt tänk gällande hur man
tänker bygga cykelvägarna smartast för att få ihop sträckorna samt deadlines när dessa sträckor
ska vara klart.

Ärendenummer: #271 | Inskickat av: Anna Viktoria Persson (signerad) | Datum: 2020-11-05 14:50

Sida 2 av 3

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Ärendenummer: #271 | Inskickat av: Anna Viktoria Persson (signerad) | Datum: 2020-11-05 14:50

Sida 3 av 3
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Diarienummer
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KS/2020:1344
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Kommunförvaltningen
Nina Hansson
telefon 0304-33 41 58
e-post: nina.hansson@orust.se

E-förslag om att bredda vägen mellan Svanesund och Varekil
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat följande Orustförslag:
”Bredda vägen då den är smal och kurvig och väldigt smal. Två större fordon som
lastbil och skolbuss är stor risk för olyckor. Det är också djupa diken i stort sätt på hela
vägsträckan”.
Vid röstningens utgång, 2021-02-05, hade förslaget fått 25 röster.
Utredning
Sträckan mellan Svanesund och Varekil är Trafikverkets väg. Denna sträckning kan
komma att utredas i samband med åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för en förbindelse mellan
Orust och fastlandet om Trafikverket så beslutar. Inom ramen för en ÅVS kommer
behov av breddning och uträtning av kurvor att studeras översiktligt och
kostnadsbedömas.
Kommunen har nyligen gjort en åtgärdsvalsstudie för sista sträckan ner mot färjan,
Färjevägen, som beskriver förslag på olika åtgärder för att öka säkerheten för både
oskyddade trafikanter och bilister. Åtgärder på delar av Färjevägen kommer att utredas i
samband med en vägplan som Trafikverket tar fram tillsamman med kommunen för
anläggande av gång- och cykelväg mellan centrum och färjeläget. I vägplanen hanteras
både frågan om anläggandet av gång och cykelväg, breddningar av vägen och andra
nödvändiga åtgärder på Färjevägen.
Bedömning
Förvaltningen anser att E-förslaget är besvarat med denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21
E-förslag daterat 2020-10-28
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Datum

Diarienummer

2021-04-21

KS/2020:1344

ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

2(2)

Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #245 | Inskickat av: Olof Mikael Nykvist (signerad) | 2020-10-28 20:49

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn

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.

Ärendenummer: #245 | Inskickat av: Olof Mikael Nykvist (signerad) | Datum: 2020-10-28 20:49

Sida 1 av 2

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
Bredda vägen mellan Svanesund och Varekil

Beskrivning av förslaget
Bredda vägen då den är smal och kurvig och väldigt smal. 2 större fordon som lastbil och
skolbuss är stor risk för olyckor. Det är också djupa diken i stort sätt på hela vägsträckan.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Ärendenummer: #245 | Inskickat av: Olof Mikael Nykvist (signerad) | Datum: 2020-10-28 20:49

Sida 2 av 2
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Kommunförvaltningen
Elisabeth Martinsson
telefon 0304-33 43 09
e-post: elisabeth.martinsson@orust.se

E-förslag om GC-väg Färjevägen i Svanesund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Gångbanan bredvid Färjevägen i Svanesund är mindre än 1 meter bred på sina ställen
då gatubelysningsstolparna står i asfalten och inte bredvid. Måste breddas så att både
gående och cyklande får plats.
Enligt Handbok Gatubyggnad skall
Gång- och cykelbanor (i anslutning till gator/vägar):
Ur tillgänglighetssynpunkt ska en gångbana vara minst 2,0 m bred. Om gångbanan görs
smalare, dock minst 1,5 m till kantstenen, ska det finnas vändzoner med jämna intervall
med en minsta bredd på 2,0 m. En cykelbana ska vara minst 2,5 m bred.
En kombinerad gång- och cykelbana ska vara minst 3,0 m bred.
Sedan behöver G/C-bana med övergångsställen ses över genom samhället, nu har det
asfalterats till Stillingsön men inget skydd för gående alls”.
Vid röstningens utgång, 2021-02-05, hade förslaget fått 30 röster.
Utredning
Kommunen har nyligen gjort en åtgärdsvalstudie för Färjevägen som beskriver förslag
på olika åtgärder för att öka säkerheten för både oskyddade trafikanter och bilister.
Gång-och cykelvägen som förslagsställaren tar upp kommer att utredas i samband med
en vägplan som Trafikverket tar fram tillsammans med kommunen för anläggande av en
gång- och cykelväg mellan centrum och färjeläget. I vägplanen hanteras både frågan om
anläggandet av gång- och cykelväg, breddning av vägen och andra nödvändiga åtgärder
på Färjevägen.
Efter att vägplanen fått länsstyrelsens tillstyrkan kommer Trafikverket att genomföra
åtgärderna i enlighet med framtagen vägplan. Kommunen har ansökt om att få gångoch cykelvägen prioriterad i regional cykelplan för att få delfinansiering.
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Bedömning
Förvaltningen anser att förslaget är besvarat med denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21
E-förslag daterat 2020-11-01
Beslutet skickas till
Förslagsställare
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef.
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Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #263 | Inskickat av: BENGT NORDBERG (signerad) | 2020-11-01 19:46

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn

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
G/c bana färjevägen

Beskrivning av förslaget
Gångbanan brevid Färjevägen i Svanesund är mindre än 1meter bred på sina ställen då
gatubelysningsstolparna står i asfalten och inte bredvid.
Måste breddas så att både gående och cyklande får plats.
Enligt Handbok Gatubyggnad skall
Gång- och cykelbanor (i anslutning till gator/vägar):
Ur tillgänglighetssynpunkt ska en gångbana vara minst 2,0 m bred. Om gångbanan görs smalare,
dock minst 1,5 m till kantstenen, ska det finnas vändzoner med jämna intervall med en minsta
bredd på 2,0 m.
En cykelbana ska vara minst 2,5 m bred.
En kombinerad gång- och cykelbana ska vara minst 3,0 m bred.
Sedan behöver G/C-bana med övergångsställen ses över genom samhället, nu har det asfalterats
till Stillingsön men inget skydd för gående alls.
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
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