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Datum

2021-02-16

Kommunstyrelsen

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten
Kommunstyrelsen sammanträden är stängda för
allmänheten till och med 2021-06-30, med anledning av
Covid-19.
Plats och tid Årholmen, 2021-02-24, klockan 08:15
De som deltar via Teams, det vill säga samtliga förutom kommunstyrelsens presidium, ska vara
uppkopplade klockan 08:00. Utöver kommunstyrelsens presidium kommer kommundirektör,
kommunsekreterare, teknisk hjälp samt föredragande tjänstepersoner att finnas på plats i
Årholmen.

Ledamöter

Ersättare

Catharina Bråkenhielm (S), ordförande
Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Alexander Hutter (S)
Ulla Buhr (S)
Anders Arnell (M)
Anne Kolni (M)
Mikael Relfsson (FO)
Veronica Almroth (L)
Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Kia Nordqvist (MP)
Rolf Sörvik (V)
Leif Kinle (SD)
Kaj Kvorning (SD)

Roger Hansson (S)
Eva Skoglund (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Hilden Talje (M)
Håkan Bengtsson (M)
Robert Larsson (M)
Hans Pernervik (FO)
Susanne Gustafsson (L)
Daniel Petersson (C)
Kent Kihl (KD)
Martin Reteike (MP)
Ragnwi Marcelind (KD)
Maritha Dyfverman (SD)
Vakant (SD)

Övriga

Henrik Lindh, kommundirektör
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Digital justering, måndag 1 mars klockan 14:30
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Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen

Ärende
Förvaltningens information

Diarienummer
KS/2021:71

2.

Godkännande av
verksamhetsberättelse 2020 för
kommunstyrelsen samt miljö- och
byggnadsnämnden

KS/2020:1558

3.

Redovisning av Kommunens kvalitet i KS/2021:136
korthet 2020
Revidering av investeringsbudget 2021 KS/2019:1647

1.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Beslut om överföring av servitut från
fastigheten Käringön 1:147 till
Käringön 1:128 samt friköp av
markområdet inom detaljplanen 1421P13
Beslut om försäljning av del av
kommunens fastighet Brattorp 1:2
Beslut om ansökan om köp av mark,
Hällevik 2:208
Beslut om fortsatt planarbete med
ändring av detaljplan för Kungsviken
1:25
Beslut om planbesked för Varekil
1:187
Remiss angående odlingstillstånd av
ostron vid Gullingen, Askeröfjorden
(dnr 621-57165-2020)
Uppföljning av samverkansavtal 2020
avseende lokalt folkhälsoarbete
Val av 1 representant till
kulturpolitiskt nätverk, Fyrbodals
kommunalförbund
Yttrande över promemoria DS
2020:29, En utvecklad organisation
för lokal statlig service
Information: Rapportering av anmälan
till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2020)
Information: Rapportering av anmälan
till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2021)
Information: Anmälan/Svar från
Skolinspektionen och övriga
myndigheter

KS/2020:570

KS/2016:2010
KS/2016:1587

Föredragande
08:20-08:30
Henrik Lindh
08:30-09:30
Katarina Levenby
Carina Johansson
Lena Gardtman
Henrik Lindh
09:50-10:10
Per Einarsson
10:10-10:15
*Till KF*
10:10-10:15
*Till KF*

10:15-10:25
*Till KF*
10:15-10:25

KS/2015:1817

10:25-10:45
*Till KF*

KS/2020:1059

10:45-10:55

KS/2021:45

10:45-10:55

KS/2021:232

10:55-11:00

KS/2021:104

11:00-11:10

KS/2020:1565

11:10-11:15

LVS/2020:2
LVS/2021:1
KS/2020:1087
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Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen

17.
18.
19.

Ärende
Anmälan av delegeringsbeslut
Anmälan av inkomna skrivelser
Ordförandens information

Diarienummer
KS/2021:24
KS/2021:153
KS/2021:5

ORUST KOMMUN

Catharina Bråkenhielm (S)
Ordförande

Maja-Liisa Odelius
Sekreterare

Föredragande
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Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen

Omröstningsprotokoll
Parti Ledamot
Ordinarie
S
o Catharina Bråkenhielm
S
o Britt-Marie Andrén
Karlsson
S
o Alexander Hutter
S
o Ulla Buhr
M
o Anders Arnell
M
o Anne Kolni
FO o Michael Relfsson
L
o Veronica Almroth
C
o Lars Larsson
C
o Maria Sörkvist
MP o Kia Nordqvist
V
o Rolf Sörvik
SD o Leif Kinle
SD o Kaj Kvorning
Ersättare
S
e Roger Hansson
S
e Eva Skoglund
S
e Elsie-Marie Östling
M
e Hilden Talje
M
e Håkan Bengtsson
M
e Robert Larsson
FO e Hans Pernervik
L
e Susanne Gustafsson
C
e Daniel Peterson
KD e Kent Kihl
MP e Martin Reteike
KD e Ragnwi Marcelind
SD e Maritha Dyfverman
SD e Vakant
Summa

Tjänstgörande Ks §
Ja
Nej avst

Ja

Nej avst

Ks §
Ks §
Ja
Nej avst Ja
Nej avst

Ja

Nej avst Ja

Nej avst

Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen

Förvaltningens information, KS/2021:71
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Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen
Godkännande av verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsen samt miljö- och
byggnadsnämnden, KS/2020:1558
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna verksamhetsberättelsen för 2020 för kommunstyrelsens sektorer.
2. Godkänna verksamhetsberättelsen för 2020 för politisk verksamhet.
3. Lägga informationen om sektor miljö och byggs verksamhetsberättelse för 2020 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Från och med 2020 redovisas sektorernas verksamhetsberättelser separat och inte längre som en
del av årsredovisningen. Anledningen är bland annat att det har kommit nya rekommendationer
kring årsredovisningens utformning med anledning av den nya lagen om kommunal bokföring
och redovisning.
Kommunstyrelsen som egenskap av nämnd för sektorerna ledning och
verksamhetsstöd, lärande, omsorg och samhällsutveckling får ta ställning till respektive sektors
verksamhetsberättelse efter beredning i utskotten. Kommunstyrelsen som egenskap av styrelse
med uppsiktplikt för kommunen får information om miljö- och byggnadsnämndens beslut om
verksamhetsberättelsen för sektor miljö och bygg.
Resultatet för sektor lärande blev plus 11,3 miljoner kronor. Pandemin har haft stor betydelse för
resultatet med till exempel stora sjuklöneersättningar. Även andra intäkter har haft stor betydelse
för resultatet som till exempel statsbidrag vi fick behålla istället för återbetala. Bakom resultatet
finns också ett hårt jobb med att få ner kostnaderna för en ekonomi i balans och för att möta
kommande effektiviseringar i budget 2021.
Resultatet för sektor samhällsutveckling blev ett överskott på 5,8 miljoner kronor. Avvikelsen
beror bland annat på vakanser under del av året, lägre kostnader till följd av Covid-19 och
återhållsamhet för att täcka planenhetens arbete med interna detaljplaner som inte var
budgeterade 2020.
Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett underskott på 2,9 miljoner kronor. Verksamheten
har gått igenom och utrangerat delar av den tidigare projekteringen som gjordes inför ett
reningsverk i Mollösund. Efter justering för årets resultat uppgår resultatfonden till plus 2,5
miljoner kronor. Resultatet för renhållningsverksamheten blev ett underskott på 2,7 miljoner
kronor. Det beror på att kostnaden för avfallsskatt blev högre än budgeterat. Verksamheten fick
också ökade kostnader vid övertagande av administration och fakturering från tidigare
entreprenör till Orust kommun. Efter justering för årets resultat uppgår resultatfonden till plus
1,7 miljoner kronor.
Resultatet för fjärrvärmeverksamheten blev ett underskott med 3,6 miljoner kronor, vilket beror
på den reaförlust som uppstod i samband med försäljningen av verksamheten.
Resultatet för sektor omsorg blev ett underskott om 3,9 miljoner kronor. Pandemin har haft stor
betydelse för resultatet. Till exempel har sektorn erhållit cirka 11 miljoner kronor i bidrag för
sjuklöner och andra merkostnader som skyddsutrustning. Då sektorn redan före pandemin drogs
med höga kostnader för sjuklön, har ersättningen haft en stor betydelse för resultatutvecklingen.
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Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen
Ett statsbidrag på 1,5 miljoner kronor till äldreomsorgen har också haft en positiv inverkan på
verksamhetens resultat. Utan dessa bidrag hade sannolikt sektorn redovisat ett underskott.
Underskottet som redovisas relateras till att det i slutet av året kom ett återkrav avseende
assistansersättning från Försäkringskassan på 5,3 miljoner kronor. Verksamheten för individ och
familjeomsorgen redovisar ett underskott på 6,2 miljoner kronor som beror på höga kostnader
för institutionsvård.
Resultatet för sektor ledning och verksamhetsstöd blev ett överskott med 4,9 miljoner kronor.
Avvikelsen beror på lägre personalkostnader på grund av frånvaro och vakanser, lägre kostnader
för färdtjänst och konsultinsatser samt i övrigt lägre kostnader bland annat till följd av covid-19.
Resultatet för den politiska verksamheten blev ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Överskottet
orsakas till övervägande delen av att kostnader för möten i form av arvoden och andra
ersättningar till förtroendevalda har blivit lägre, som en följd av pandemin.
Sektor miljö och bygg redovisade sammantaget ingen avvikelse mot budget för året. Dock
redovisade byggenheten ett underskott på 1,3 miljoner kronor, vilket beror på intäktsbortfall
genom reducerade bygglovsavgifter och ett minskat antal bygglov för stora byggnationer.
Miljöenheten redovisade ett motsvarande överskott på 1,3 miljoner kronor på grund av att
intäkterna blev högre än budgeterat för avloppstillstånd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-09
Verksamhetsberättelse 2020 sektor lärande, daterad 2021-02-04
Sammanträdesprotokoll utskottet för lärande 2021-02-01 § 5
Verksamhetsberättelse 2020 sektor samhällsutveckling, daterad 2021-02-04
Verksamhetsberättelse 2020 sektor samhällsutveckling affärsdrivande verksamhet, daterad 202102-04
Sammanträdesprotokoll utskottet för samhällsutveckling 2021-02-08 §
Verksamhetsberättelse 2020 sektor omsorg, daterad 2021-02-04
Sammanträdesprotokoll utskottet för omsorg 2021-02-09 §
Verksamhetsberättelse 2020 sektor ledning och verksamhetsstöd, daterad 2021-02-02
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 § 24
Verksamhetsberättelse 2020 politisk verksamhet, daterad 2021-01-26
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 § 25
Verksamhetsberättelse 2020 sektor miljö och bygg, daterad 2021-02-02
Sammanträdesprotokoll miljö och byggnadsnämnden 2021-02-17 §
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen
Redovisning av Kommunens kvalitet i korthet 2020, KS/2021:136
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Lägga informationen till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen ska få en muntlig redovisning under hösten 2021 gällande de nyckeltal
som ännu inte finns inrapporterade från Orust kommun för år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och i
dagsläget omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta fram och
jämföra resultat med varandra för att utveckla kvaliteten på tjänsterna. Men KKiK är mer än en
samling relevanta nyckeltal. Det är också en arena för att och utveckla och vässa styrningen och
ledningen i kommunen.
Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de
förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna. Det finns således
ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och
underliggande nyckeltal.
I rapporten redovisas Orust kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK under de tre senaste
åren. Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. Saknas siffror för 2020
beror det troligen på att det inte finns nationell statistik för året, alternativt har vår kommun inte
rapporterat in. Flera av de nyckeltal som Orust inte har rapporterad data på kommer att
uppdateras under året. Kostnadsnyckeltal till exempel publiceras först efter att
räkenskapssammandragen för kommunerna har kommit in till SCB, vilket innebär att de finns
tillgängliga efter sommaren. För att analysera data, få mer information, se de senaste resultaten
samt jämföra med andra kommuner besök webbplatsen www.kolada.se.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-16
Rapport KKiK 2020 Orust kommun
Beslutet skickas till
Ekonomienheter
Sektor omsorg
Sektor lärande
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Sektor samhällsutveckling
Sektor miljö och bygg
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Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen
Revidering av investeringsbudget 2021, KS/2019:1647
Kommunstyrelsens arbetsutskotts till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna reviderad investeringsbudget för 2021 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2021-0128, vilket innebär att investeringsnivån höjs med 37 miljoner kronor från tidigare beslutad nivå på
100 miljoner kronor till totalt 137 miljoner kronor för år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för 2021 med plan 2022-2023, 2020-11-12,
§ 98. Den beslutade investeringsnivån för 2021 uppgick till högst 100 miljoner kronor. När 2020
års ekonomiska utfall för investeringarna nu är klart blev utfallet 130 miljoner kronor. Det ska
jämföras med budgeten som var på 170 miljoner kronor. Differensen beror till största delen på
att större investeringar som är igångsatta, inte hade de investeringsutgifter som var budgeterade
under 2020 av olika anledningar. Efter genomgång av projekten görs bedömningen att en stor del
av icke utnyttjade budgetmedel 2020 behöver flyttas över till 2021 års investeringsbudget. De
pågående projekten som berörs är bland annat ombyggnationen av Strandgårdens äldreboende,
Gullholmsbadspiren och Ellös avloppsreningsverk samt åtgärder på återvinningscentral.
Det är resultatet och kassaflödet som avgör om kommunen kan finansiera sina investeringar med
egna medel eller om nyupplåning krävs. För 2021 planeras ingen nyupplåning och även om
investeringsnivån nu höjs med 37 miljoner kronor är bedömningen att vi klarar att finansiera
investeringarna eftersom vi har en god likviditet, det vill säga mer likvida medel på banken än vad
vi budgeterat både under 2020 och 2021.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår kommunförvaltningen att fullmäktige höjer
investeringsnivån från 100 till 137 miljoner kronor utan att ändra resultat-, balans- och
kassaflödesbudget eller de finansiella målen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-16
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen
Beslut om överföring av servitut från fastigheten Käringön 1:147 till Käringön 1:128 samt
friköp av markområdet inom detaljplanen 1421-P13, KS/2020:570
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avslå ansökan om överföring av servitutet med hänvisning till kommunens riktlinjer för
upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
2. Avslå ansökan om friköp av markområdet inom detaljplanen 1421-P13 med hänvisning till
kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
Sammanfattning av ärendet
Käringön 1:147 har idag ett servitut (1421-865.C) för ändamålet uthus på kommunens fastighet
Käringön 1:1. Idag benämns detta uthus med namnet Brygghuset.
Ägarna till Käringön 1:128 håller idag på att starta upp en verksamhet i Brygghuset som består av
flera olika delar där bland annat undervattensinspektioner, kajakuthyrning samt båtutflykter
erbjuds. Ägarna av Käringön 1:128 har därför förvärvat brygghuset ifrån ägaren av Käringön
1:147 och för att köpet inte ska ogiltigförklaras behöver servitutet överföras till Käringön 1:128.
För att kunna överföra servitutet krävs ett godkännande ifrån Orust kommun som ägare till den
tjänande fastigheten Käringön 1:1. Ägarna till fastigheten Käringön 1:128 har därför ansökt till
Orust kommun om att få överföra servitutet från den härskande fastigheten Käringön 1:147 till
sin fastighet Käringön 1:128.
Ägarna till Käringön 1:128 har även utryckt en önskan om att genom sitt aktiebolag Vinga
Konstruktion få friköpa markområdet inom detaljplanen 1421-P13, i det fall att överföringen av
servitutet inte går att genomföra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-16
Översiktskarta
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Avslå ansökan om överföring av servitutet med hänvisning till kommunens riktlinjer för
upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
2. Avslå ansökan om friköp av markområdet inom detaljplanen 1421-P13 med hänvisning till
kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
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Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen
Beslut om försäljning av del av kommunens fastighet Brattorp 1:2, KS/2016:2010
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna försäljningen av del av Brattorp 1:1, det mittersta skiftet, för 50 000 kronor per
hektar.
2. Inte sälja de övriga delarna av fastigheten Brattorp 1:2.
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik reserverar sig beslutet med anledning av att hanteringen av ärendet strider mot
utskottets antagna arbetsordning som är att först informeras utskottet om ärendet och vid
nästkommande möte fattas beslut. Det är viktigt att vi skall kunna informera oss om ärendet och
kunna diskutera frågorna i våra partigrupper.
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. 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.
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges att det är
viktigt att kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden. Enligt riktlinjerna bedöms
fastighetens mittersta skifte inte utgör strategiskt viktig mark för kommunen och kan därför
överlåtas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-16
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2020-12-15
Översiktskarta
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna försäljningen av del av Brattorp 1:1, det mittersta skiftet, för 50 000 kronor per
hektar.
2. Inte sälja de övriga delarna av fastigheten Brattorp 1:2.
Rolf Sörvik (V) förslår kommunfullmäktige att inte sälja någon av delarna av Brattorp 1:2
eftersom hanteringen av ärendet bryter mot utskottets antagna arbetsordning.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
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Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen
Beslut om ansökan om köp av mark, Hällevik 2:208, KS/2016:1587
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Avslå ansökan om köp av mark från fastigheten Hällevik 2:208.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har mottagit en ansökan om markköp från fastigheten Hällevik 2:208. Enligt
kommunens Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark ska kommunen innan
försäljning bland annat bedöma om markområdet utgör strategiskt mark.
Markområdet skulle kunna utgöra en fastighet lämplig för bostadsändamål om ett positivt
förhandsbesked erhålls. Fastigheten bör i sådant fall säljas via upphandlad fastighetsförmedlare
vilket genererar en högre intäkt för kommunen än vid försäljning till angränsande fastighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-16
Karta över markområde
Översiktskarta
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om köp av
mark från fastigheten Hällevik 2:208.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlsson s(S) förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen
Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25,
KS/2015:1817
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att
Avbryta detaljplaneläggningen av Kungsviken 1:25 med motivet att kommunen anser att den
aktuella platsen i Kungsviken inte ska tas i anspråk för boendeändamål enligt pågående
detaljplaneläggning. Platsen lämpar sig bättre för hamnändamål såsom gällande detaljplan såsom
gällande detaljplan reglerar, som bland annat säkerställer parkeringsplatser och andra väsentliga
hamnfunktioner i betydligt större utsträckning. Under samrådet har det också framkommit en rad
negativa synpunkter från berörda och boende i Kungsviken.
Detta beslut får inte överklagas enligt 13 kap 1 § Plan- och bygglagen.
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Den 2 december 2020 fick utskottet för samhällsutveckling information om det arbete som pågår
med att ändra detaljplanen för fastigheten Kungsviken 1:25
På sammanträdet presenterades syftet med planändringen och vad ändringen innebär i
förhållande till det som finns reglerat i gällande detaljplan. Bland annat presenterades följande:
I gällande detaljplan finns byggrätter för hamnmagasin och ändringen medger boende istället
Ändringen är förenlig med ÖP 09
Ytan är redan ianspråktagen
Förslaget innebär att planen villkoras med att översvämningssäkerhet genomförs, eventuella
markföroreningar åtgärdas och att en allmän tillgänglig passage vid vattnet kan lösas.
Efter informationen beslutades att ärendet skulle återkomma för beslut på nästkommande
sammanträde den 11 januari 2021.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 20 att bordlägga ärendet i en månad.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla Buhr (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avbryta detaljplaneläggningen av Kungsviken 1:25 med motivet att kommunen anser att den
aktuella platsen i Kungsviken inte ska tas i anspråk för boendeändamål enligt pågående
detaljplaneläggning. Platsen lämpar sig bättre för hamnändamål såsom gällande detaljplan såsom
gällande detaljplan reglerar, som bland annat säkerställer parkeringsplatser och andra väsentliga
hamnfunktioner i betydligt större utsträckning. Under samrådet har det också framkommit en rad
negativa synpunkter från berörda och boende i Kungsviken.
Rolf Sörvik (V) föreslår kommunfullmäktige att arbetet med detaljplanen för Kungsviken 1:25
ska fortsätta enligt tidigare beviljat plantillstånd.
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Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Ulla Buhrs (S) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Planenheten
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Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen
Beslut om planbesked för Varekil 1:187, KS/2020:1059
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Meddela positivt planbesked för att i en detaljplan pröva förutsättningarna för att etablera ett
handels- och verksamhetsområde inom fastigheterna Varekil 1:187 och Varekil 1:7. Beslutet
har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplanen.
3. Förvaltningen skall teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet påbörjas.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planbesked syftar till att i en detaljplan skapa förutsättningar för ett nytt handelsoch verksamhetsområde i centrala Varekil. Platsen bedöms i enlighet med ÖP 2009 lämplig för
utveckling av bl.a. verksamheter. En flytt av nuvarande ICA butik till en större etablering i
hörnan väg 178/väg 160 ger förbättrade förutsättningar för utveckling av annan handel och
service i Varekil samt stärker samhällets attraktivitet som bostadsort. Inriktning, placering,
utformning och omfattning av den föreslagna bebyggelsen och parkeringsytorna behöver utredas
vidare inom ramen för detaljplanen. Reningskapaciteten för avlopp måste kunna säkerställas - via
ett investeringsbeslut om överföringsledning – senast innan detaljplanen kan antas. Placeringen i
anslutning till Varekilsån innebär att åtgärder för hantering av dagvatten i området måste utredas
och säkerställas i detaljplan så att ån inte påverkas negativt. Placeringen i anslutning till
korsningen väg 160/väg 178 och Varekils busstation innebär att lösningar för väginfrastruktur,
såsom infart/utfart och åtgärder på väg 178, behöver utredas i samverkan med Trafikverket och
Västtrafik.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-16
Situationsplan
Beslutet skickas till
Sökande
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Affärsdrivande verksamhet

15(27)

Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen
Remiss angående odlingstillstånd av ostron vid Gullingen, Askeröfjorden (dnr 621-571652020), KS/2021:45
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Till Länsstyrelsen avstyrka att Bohus Havsbruk erhåller sökt odlingstillstånd. Orust kommun är
förvisso positivt inställd till havsbruk och maritima näringar, dock är den samlade bedömningen
att Bohus Havsbruk behöver komma tillrätta med befintliga anläggningar innan nya tillstånd
beviljas i Orust kommun.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götaland har mottagit en ansökan om odlingstillstånd (dnr 621-571652020) från Bohus Havsbruk AB för en mindre försöksodling av ostron strax söder om Skåpesund
och nordväst om Gullingen, Orust kommun.
Det tilltänkta området för odlingen ligger inom Stigfjordens naturreservat, utanför
livsmedelsverkets produktionsområde.
Kammarkollegiet har lämnat rådighet över platsen då det ligger på allmänt vatten. Av ansökan till
Länsstyrelsen framgår det att den tänkta odlingen ska bestå av 40 stycken ostronkorgar stående
på botten och att odlingsytan ska uppgå till 2500 kvadratmeter. Syftet med odlingsverksamheten
är forskning och försöksanläggning kopplat till ett Leader projekt, ostronodling för konsumtion.
Produktion planeras uppgå till 0,5 ton ostron per år.
Utredning
Miljöenheten, sektorschef samhällsutveckling, chef för affärsdrivande verksamhet samt
kommunutvecklare har ombetts ta del av remissen och lämna synpunkter utifrån sina kompetenssamt ansvarsområden.
Bedömning/yttrande
Miljöenheten bedömer att det är olämpligt att Bohus Havsbruk startar en ny ostronodling,
eftersom att det i dagsläget pågår flera processer kring organisationens befintliga musselodlingar i
Stigfjorden. Det nya området som här är aktuellt i Askeröfjorden är på samma sätt som
Stigfjorden högt naturskyddat med både naturreservat och Natura 2000 samt fågelskyddsområde i
närheten. Placeringen är också nära farled och strandskydd. I ansökan saknas detaljerade
beskrivningar om hur odlingarna ska se ut och hur man avser hantera avfall och transporter till
och från odlingarna.
Bohus Havsbruk är för tillfället föremål för flera ärenden gällande problem med befintliga
musselodlingar i Stigfjorden. Det handlar dels om att ta bort tre odlingar i Stigfjorden
(diarienummer hos Länsstyrelsen 515-21977-2020) samt att återställa fyra odlingar i Stigfjorden
och Koljöfjorden (diarienummer hos Länsstyrelsen 621-49255-2020). Länsstyrelsen har även
nyligen avslagit tre ansökningar från Orust Havsbruk om odlingstillstånd för nya musselodlingar i
Stigfjorden, Tjörns kommun (diarienummer hos Länsstyrelsen 621-42063-2020, 621-42066-2020
samt 621-42069-2020).
Vid kommunikation med Jordbruksverket framgår även att flera av de ekonomiska stöden till
Bohus Havsbruks musselodlingar stoppats eller dragits tillbaka. Därför kan viss oro hysas
gällande företagets ekonomiska resurser och möjlighet att hantera eventuella problem med
odlingarna eller konkurs.

16(27)

Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen
Vi vill också hänvisa till tjänsteutlåtande från Tjörns kommun 2020-01-08 (diarienummer hos
Tjörns kommun: 2020-1074) angående Bohus Havsbruks ansökan om att bedriva musselodling
vid Löken i Stigfjorden. Tjörns kommuns miljöavdelning trycker även de på olämpligheten med
nya odlingar och att det saknas beskrivningar kring hur transporter till och från odlingarna ska
fungera samt hantering av avfall som uppkommer. Man pekar även på att allmänheten har påtalat
att odlingarna försvårar navigering för båtar och att problem uppstår när delar av odlingarna sliter
sig och utgör fara för båtlivet samt skräpar ner stränder, något som även skapat problem i Orust
kommun.
Havsbruk i form av välskötta mussel- eller ostronodlingar kan ge goda effekter för miljön, då
musslorna och ostronen bidrar till att rena havet från överflödiga näringsämnen. Mussel- och
ostronodlingar är även en positiv resurs för det lokala samhället, på så sätt att det skapar
arbetstillfällen.
Sammantaget bedömer dock miljöenheten i Orust kommun att det är olämpligt att Bohus
Havsbruk beviljas tillstånd för ytterligare odlingar innan man kommit till rätta med befintliga
anläggningar. Länsstyrelsen bör neka tillstånd med hänvisning till 16 kap. 6§ miljöbalken. Om
Länsstyrelsen trots detta bedömer att tillstånd kan ges bör det förknippas med villkor om
bankgaranti som säkerställer att området kan återställas ifall företaget går i konkurs.
Kommunutvecklare instämmer med miljöenhetens bedömning.
Sektorschef för samhällsutveckling samt chef för affärsdrivande verksamhet har inget att erinra
gällande den sökta verksamheten, utifrån kommunens VA-, renhållning samt hamnverksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11
Remiss daterad 2021-01-27 (ursprunglig remiss daterad 2021-01-08, denna ändrades sedan med
nytt utskick)
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland
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Datum

2021-02-16
Kommunstyrelsen
Uppföljning av samverkansavtal 2020 avseende lokalt folkhälsoarbete, KS/2021:232
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna uppföljning av samverkansavtal 2020 avseende lokalt folkhälsoarbete.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har sedan Västra Götalandsregionen bildades ingått samverkansavtal tillsammans
med Norra hälso-och hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) avseende det gemensamma
folkhälsoarbetet. Gällande avtal sträcker sig fram till december 2023.
I avtalet ingår att årligen följa upp de folkhälsoinsatser som ligger inom ramen för
Folkhälsorådets prioriterade områden. Uppföljningen skall tillsammans med en ekonomisk
redovisning vara HSN tillhanda och till KS för godkännande.
Under 2020 prioriterade Folkhälsorådet följande områden:
Trygga goda uppväxtvillkor, psykisk hälsa och ett åldrande med livskvalité.
Uppföljningen redovisar de insatser som genomförts. En del omprioriteringar har gjorts på grund
av smittspridningen av Covid-19. Ett överskott redovisas eftersom en del insatser inte kunnat
genomföras med anledning av Covid-19, dessa förväntas att genomföras under 2021 och följas
upp i uppföljningen samma år.
Bedömning
Orust kommun har sedan 1995 bedrivit ett folkhälsoarbete i samverkan med hälso- och
sjukvårdsnämnden med förebyggande och hälsofrämjande insatser. En viktig del i det arbetet är
att följa upp de insatser som görs vilket också ligger i linje med avtalet.
Uppföljningen för folkhälsoarbetet 2020 är godkänd av Folkhälsorådet på deras senaste möte
2020-02-04.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-08
Folkhälsorådet 2021-02-04 § 95
Uppföljning 2020
Beslutet skickas till
Hälso-och sjukvårdsnämnden Agneta Eriksson
Folkhälsostrateg
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2021-02-16
Kommunstyrelsen
Val av 1 representant till kulturpolitiskt nätverk, Fyrbodals kommunalförbund,
KS/2021:104
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse, daterad 2021-01-13, från Fyrbodals kommunalförbund lämnas information om att ett
nätverk för politiska företrädare inom det kulturpolitiska området ska bildas.
Medlemskommunerna uppmanas, av Fyrbodals förbundsdirektion, att utse en representant för
deltagande i nätverket.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
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2021-02-16
Kommunstyrelsen
Yttrande över promemoria DS 2020:29, En utvecklad organisation för lokal statlig service,
KS/2020:1565
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Ställa sig positiv till utvecklingen och utbyggnad av statliga servicekontor på lokal nivå runt
om i landet.
2. Beklagar att det inte inrättas ett flexikontor på Orust då det saknas statlig närvaro i
kommunen.
3. Ställa sig positiv till utveckling av mobila servicekontor vilket skulle kunna leda till åtminstone
tidvis statlig närvaro i kommunen.
4. Ställa sig positiv till att flera myndigheter inleder servicesamverkan med statens servicecenter
så att invånare, företag speciellt i gles- och landsbygdskommuner får möjlighet till statlig lokal
service.
Reservationer
Anders Arnell (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Civilminister Lena Micko beslutade den 20 december 2019 att uppdra åt landshövdingen SvenErik Österberg att analysera och föreslå hur serviceverksamheten vid de statliga servicekontoren
kan utvecklas (Fi 2019:B). I utredningens första del ingick det att föreslå lämpliga platser där
statliga servicekontor bör etableras. Idag finns det 117 servicekontor fördelade på 110 av landets
290 kommuner. Vid servicekontoren sker omkring 3 miljoner kundbesök per år och kontoren
sysselsätter 800 servicehandläggare.
Utredningen har identifierat 15 kommuner som bedöms vara särskilt lämpade efter utredningens
kriterier för nya servicekontor av olika storlek. Servicekontorens övergripande uppgift är att
hjälpa och vägleda allmänheten och företag i deras kontakter med berörda statliga myndigheter.
Främst sker samverkan mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan, pensionsmyndigheten
samt skatteverket. I utredningens andra del, som redovisas i denna slutrapport föreslås vilka
ytterligare statliga myndigheters serviceverksamheter som kan anslutas till den organisation för
lokal statlig service som Statens servicecenter ansvar för. Utredningen analyserar även möjligheter
för andra former av statlig samverkan.
Idag finns det inget statligt servicekontor på Orust utan närmaste servicekontor ligger i
Uddevalla.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-16
Missiv daterat 2020-12-18
En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning (DS 2020:29)
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), med instämmande av Catharina Bråkenhielm (S), Kia Nordqvist
(MP) och Lars Larsson (C), yrkar på att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen besluta att:
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Kommunstyrelsen
1. Ställa sig positiv till utvecklingen och utbyggnad av statliga servicekontor på lokal nivå runt
om i landet.
2. Beklagar att det inte inrättas ett flexikontor på Orust då det saknas statlig närvaro i
kommunen.
3. Ställa sig positiv till utveckling av mobila servicekontor vilket skulle kunna leda till åtminstone
tidvis statlig närvaro i kommunen.
4. Ställa sig positiv till att flera myndigheter inleder servicesamverkan med statens servicecenter
så att invånare, företag speciellt i gles- och landsbygdskommuner får möjlighet till statlig lokal
service.
Anders Arnell (M) yrkar avslag till Britt-Marie Andrén Karlssons (S) förslag och föreslår att
yttrandet istället ska förmedla att det inte är önskvärt med utbyggnad av statliga servicekontor på
lokal nivå.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifallit Britt-Marie
Andrén Karlssons (S) förslag.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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Kommunstyrelsen
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020),
LVS/2020:2
Utskottet för lärandes beslut
Överlämna informationen till kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling
av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Sektor Lärande. Informationen ska
inte göras på individuell nivå utan i form av mängdredovisning och utifrån professionell
bedömning av anmälningarna som lämnas in.
Sektorchef ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar (2020)
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det kommit in 38 rapporter: 24
rapporter avser Henåns skola varav 14 avser avslutade ärenden, 6 rapporter avser Ängås skola, 2
rapporter avser Ellös skola och 6 rapporter avser Varekils skola varav 1 avser avslutat ärende.
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Kommunstyrelsen
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021),
LVS/2021:1
Utskottet för lärandes beslut
Överlämna informationen till kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling
av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Sektor Lärande. Informationen ska
inte göras på individuell nivå utan i form av mängdredovisning och utifrån professionell
bedömning av anmälningarna som lämnas in.
Sektorchef ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar (2021)
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 2 rapporter, båda
rapporterna avser Henåns skola.
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Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter, KS/2020:1087
Utskottet för lärandes beslut
Överlämna informationen till kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Sektorchef ger information om förvaltningsrättens dom 2020-12-22 gällande överklagat beslut i
skolskjutsärende (dnr KS/2020:1087).
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts med taxi för elev som går i gymnasieskola,
enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut
till Förvaltningsrätten. I mål om laglighetsprövning ska ett överklagande ha kommit in till
Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla
att protokollet över beslutet justerats. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet, med anledning av
att överklagandet har kommit in för sent.
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Anmälan av delegeringsbeslut, KS/2021:24
Sammanfattning av ärendet
Lista med delegeringsbeslut för perioden 2021-01-01 – 2021-01-31, kommunstyrelsen.
Lista med anställningsavtal (2021), numrerade 15-77, HR-enheten.
Lista med beviljade alkoholtillstånd 2020-10-01 – 2020-12-31, kommunstyrelsen.
Redovisning av beslut fattade med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning – sektor
omsorg, sekretess, enligt listor för januari 2021.
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Kommunstyrelsen
Anmälan av inkomna skrivelser, KS/2021:153
Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarnämnden 2021-01-27 protokoll samt handlingar.
KS/2021:153
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Kommunstyrelsen
Ordförandens information, KS/2021:5
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