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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-06

Övriga deltagare:
Lena Tegenfeldt, sektorschef
Elisabeth Martinsson, sekreterare
Rickard Karlsson, planchef, § 151, 158-161
Carl-Johan Hjalmers, planarkitekt, § 151
Sofia Jonasson, planarkitekt, § 151, 160-161
Erik Ysander, mark- och exploateringsingenjör, § 151, 160-161
Magnus Almung, konsultarkitekt, § 151
Catharina Bråkenhielm, kommunstyrelsens ordförande, § 151
Rickard Wennerberg, kultur- och bibliotekschef, § 153-154
Anders Bertrandsson, kulturutredare, § 153-154
Shkelqim Istrefi, kvalitetsutvecklare, § 157, 165-166
Linda Johansson, planarkitekt, § 160-161
Nina Hansson, mark- och exploateringschef, § 160-161
Andreas Sjögren, enhetschef hamnar, § 162-164
Håkan Bengtsson, ej tjänstgörande ersättare
Daniel Peterson, ej tjänstgörande ersättare
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

§ 151

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-06

Dnr KS/2011:1912

Detaljplan Mollösunds hamn
Sammanträdet inleds med ett besök i Mollösund där planarkitekter med flera
informerar om hur långt arbetet med detaljplanen för Mollösunds kommit.
Platsbesöket avrundas med rundvandring i planområdet.
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Utskottet för samhällsutveckling

§ 152

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-11-06

Dnr KS/2019:6

Sektorschefen informerar - utskottet för samhällsutveckling
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sektorschef informerar om:
•

Möte är inbokat om Mollösunds skola

•

Möte har ägt rum om Fjällmanska huset, Ellös

•

Olika möjligheter har diskuterats om Ålgårds kvarn

•

Förstudie för omsorgens framtida lokalbehov är framtagen

•

Lärande arbetar med att ta fram sitt framtida lokalbehov

•

Ny medarbetare på mark- och exploateringsenheten

•

Försäljning av Myckleby skola kan vara på gång.
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Utskottet för samhällsutveckling

§ 153

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2019-11-06

Dnr KS/2019:1392

Information om Biblioteksplan 2020-2023
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och bibliotekschef informerar om arbetet med Biblioteksplan 2020-2023.
Innevarande biblioteksplan för Orust kommun antogs av kommunfullmäktige
2015-10-08 § 139 och gäller för perioden 2016-2019.
I biblioteksplanen formuleras biblioteksverksamhetens verksamhet och vision. En
stor del av planen omfattar beskrivning av fem fokusområden som verksamheten
särskilt ska ägna sig åt samt kapitel om personal och uppföljning.
De politiska målen för biblioteksverksamheten finns i kommunens biblioteksplan.
Folkbiblioteken arbetar i den lokala arbetsplanen vidare med biblioteksplanens
mål och gör dem konkreta och utvärderingsbara. Den lokala arbetsplanen
revideras varje år.

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för samhällsutveckling

§ 154
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2019-11-06

Dnr KS/2019:1299

Utseende av Kulturpristagare 2019
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Årets kulturpris tilldelas Berit Thorburn, Morlanda säteri med följande
motivering:
”För det stora arbete och engagemang hon lägger ner på Morlanda säteris
trädgård. Det är många som under åren fått glädjas och njuta under hennes
trädgårdsvandringar där men förutom växtprakten även fått mycket kunskap om
traktens historia”.
Sammanfattning av ärendet
Orusts kulturpris delas ut till en pristagare som på ett förtjänstfullt sätt har utfört
en kulturgärning för Orust kommun och dess invånare.
Priset uppgår till 10 000 kronor och med priset följer ett särskilt diplom.
Vid förslagstidens utgång har 9 nomineringar inkommit.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2019-10-09 § 149 att bordlägga
ärendet för beslut vid utskottsmötet i november.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M) förslår utskottet för samhällsutveckling besluta att tilldela årets
kulturpris till Berit Thorburn, Morlanda säteri.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Anders Arnells (M) förslag.
Beslutet skickas till
Kulturpristagaren
Kulturutredaren

Orust kommun

Utskottet för samhällsutveckling
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2019-11-06

Dnr KS/2018:619

Försäljning av före detta Spruthuset i Mollösund
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna försäljning av före detta Spruthuset i Mollösund enligt köpekontrakt
daterat 2019-10-29, för 350 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2018-06-07 § 70 kommunstyrelsen
besluta att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att påbörja
försäljningsprocessen av Spruthuset i Mollösund.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-27 § 160 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att påbörja försäljningsprocess av Spruthuset i
Mollösund.
Byggnaden omfattar cirka 26 m2 och är belägen på del av kommunens
stamfastighet, Mollösund 5:398, i början av Gatan mellan fastigheterna
Mollösund 5:85 och 5:83. Byggnaden har historiskt använts som bårhus, spruthus
och på senare tid som förvaringsutrymme för Mollösunds samfällighetsförening.
Föreningen har hyrt byggnaden av kommunen sedan 2007 men har på egen
begäran avslutat hyresförhållandet 2017-12-31. Något behov av byggnaden för
kommunal verksamhet finns inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-30
Köpekontrakt, daterat 2019-10-29
Beslutet skickas till
Sektorschef samhällsutveckling
Chef affärsdrivande verksamhet

Orust kommun
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Utskottet för samhällsutveckling

§ 156
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2019-11-06

Dnr KS/2019:1417

Godkännande för samråd Vattenskyddsområde Rödsvattnet
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Ge förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd med sakägare i enlighet med
bifogade bilagor i beslutsunderlaget.
Sammanfattning av ärendet
De två vattentäkter som används i produktionen av dricksvatten, Korskällan och
Rödsvattnet, inom Orust kommun omfattas av skyddsföreskrifter från 1992. Dessa
skyddsföreskrifter behöver revideras och uppdateras med viss regelbundenhet för
att uppfylla dagens förutsättningar och krav. Inom ramen för kommunens VAplan omfattas även detta arbete. Förvaltningen har tillsamman med bland annat
länsstyrelsen och sektor miljö och bygg utarbetat förslag till nya
skyddsföreskrifter för Rödsvattnet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-30
Bilaga 1 Analysrapport råvatten
Bilaga 2 Djupkarta
Bilaga 3 Risker
Bilaga 4 Riskanalys
Bilaga 5 Förslag till vattenskyddsområde
Bilaga 6 Skyddsföreskrifter
Tekniskt underlag - Rödsvattnet
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling, affärsdrivande verksamhet
Sektor miljö och bygg

Orust kommun
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Dnr KS/2018:1988

Uppdragsdokument för 2020-2022 och detaljbudget 2020
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna föreslagen kostnadsminskning om 3 mkr till en
nettokostnadsram 2020 för sektor samhällsutveckling om 59 mkr.
2. Godkänna föreslagna målvärden för sektor samhällsutveckling för de sex
målens indikatorer under flerårsplaneperioden.
3. I egenskap av nämnd uppdra åt förvaltningen att påbörja år 2020 och att
under flerårsplaneperioden genomföra:
- Lokaliseringsutredning av ny brandstation i syfte att säkra en trygg
framtida Räddningstjänst samt utreda effektiviseringsvinster i en
samordning med hemtjänst samt andra funktioner. (Sektor
samhällsutveckling och sektor omsorg)
- Möjliggöra odlingslotter i framtida detaljplaner.
- Trivselhöjande åtgärder i centralorten Henån. Ett pilotprojekt 2020 där
en åtgärdsplan ska tas fram för att under kommunens ansvar, i samförstånd
med vägföreningen, genomföra åtgärder som förstärker attraktiviteten.
- Guldkant till 150 för våra äldre. Vi förstärker måltidsbudgeten för att
innehålla något lite ”extra” på helgerna för våra äldre boendes på särskilda
boenden. Måltiden ska göras till dagens höjdpunkt med samvaro och
trivsel. (Sektor samhällsutveckling och sektor omsorg)
- Arbeta fram en ny Översiktsplan med sikte på 2040 (Sektor
samhällsutveckling och sektor ledning- och verksamhetsstöd).
4. Godkänna sektor samhällsutvecklings lokalförsörjningsplan 2020-2024
med utblick mot 2030.
Sammanfattning av ärendet
Sektor samhällsutveckling har för 2020 en total nettokostnadsram om 59 mkr.
Ramen för sektorns verksamheter är sammantaget minskad med 3 mkr jämfört
2019.
I planen för 2020-2022 finns 13 riktade uppdrag från kommunfullmäktige som har
påbörjats under 2019. Omprioriteringar, inom budgetram, har gjorts så att fem nya
uppdrag ska kunna genomföras fram till 2022 i syfte att nå kommunens uppsatta
mål.
De affärsdrivande verksamheterna är renodlade inom respektive verksamhet; VA,
Renhållning och Fjärrvärme. Fjärrvärmeverksamheten har inte full
kostnadstäckning och behöver för 2020, ett tillskott om 0,6 mkr av skattemedel.

Orust kommun
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-30
Uppdragsdokument 2020-2022 och detaljbudget för 2020, sektor
samhällsutveckling och affärsdrivande verksamhet
Lokalförsörjningsplan 2020-2024 med utblick mot 2030 – sektor
samhällsutveckling, affärsdrivande verksamhet
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Utskottet för omsorg
Sektor samhällsutveckling
Kommundirektör

Orust kommun
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Dnr KS/2017:1291

Beslut om samråd för fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts
kommuner
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna samrådshandling för fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och
Orusts kommuner, daterad 2019-10-12.
Sammanfattning av ärendet
2017-2018 tilldelades Tjörns och Orusts kommuner statligt bidrag (KOMPIS,
kommunal planering i statlig samverkan) från havs- och vattenmyndigheten för att
bedriva kommungemensam kust- och havsplanering. Bidraget har nyttjats för att
upprätta samrådshandling för fördjupad översiktsplan (FÖP) för kommunernas
havsområden. Planeringsarbetet har skett parallellt med kust- och
havsplaneringsprocesser på regional och nationell nivå. Förslaget till FÖP Hav
Tjörn Orust avses sändas ut på kommungemensamt samråd under vintern 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-16
Samrådshandling Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts
kommuner, daterad 2019-10-12
Beslutet skickas till
Planenheten
Sektor miljö och bygg

Orust kommun
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§ 159
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Dnr KS/2015:1888

Information om omvandling av detaljplaner för fritidshusområden för att
möjliggöra åretruntboende
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Planchef informerar om omvandling av detaljplaner för fritidshusområden för att
möjliggöra åretruntboende och hur kommunen har möjlighet att omvandla
fritidhusplanerna via ”ändringsmetoden”.
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Dnr KS/2014:1459

Information om detaljplan Åvägen del av Henån 1:306
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Planarkitekter informerar om detaljplan Åvägen del av Henån 1:306:
Detaljplanen är uppdelad i fyra områden med mellan 70-80 bostäder och
tillhörande parkeringsplatser. Ett 40-tal nya parkeringsplatser byggs för
verksamheter i området.
Planområdet omfattar park- och grönytor samt gång- och cykelväg längs Åvägen.
I södra delen av området planeras för en ny vägbro över ån.

Orust kommun
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Dnr KS/2019:1438

Godkännande av behovsanalys för ny vägbro i Henån
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutveckling beslutar att
1. Godkänna genomförd behovsanalys avseende Ny vägbro Henån
2. Ge sektorschef i uppdrag att ta fram underlag för en
projektbeställning/projektering
3. Kostnader finansieras inom ramen för planperiodens investeringsbudget
(KF 2019-08-22 § 66). Investeringen tidigareläggs eftersom den är
prioriterad och ska vara färdigställd i mitten av 2023.
Sammanfattning av ärendet
I samband med detaljplanearbetet för Åvägen har frågan om ytterligare en bro för
vägtrafik över ån i Henån blivit aktuell. Idag finns bara en vägbro över ån till
centrala Henån vilket innebär att samhället är sårbart ifall den befintliga bron av
någon anledning skulle blockeras. Om bron blockeras är det en omväg på flera mil
för att komma ut på väg 160 och detta kan till exempel innebära en längre
utryckningstid för ambulans och räddningstjänst. En ny vägbro inklusive gångoch cykelväg skapar en ny förbindelse över ån vilket kan hantera ökade
trafikflöden inom, men även till och från Henån på ett bättre sätt än dagens enda
befintliga vägbro på Röravägen. Utöver det bidrar en ny broförbindelse till ett
bättre gång- och cykelnät i Henån samt blir en viktig länk för ett mer robust
vägnät.
Trafikverket planerar renovering av befintlig vägbro på Röravägen med start
hösten 2023 och för att genomföra detta behöver de en ersättningsbro, därför kan
Trafikverket lämna ett bidrag till kommunen om en vägbro byggs och står färdig
senast våren 2023.
Upphandling av entreprenaden måste vara klar senast 2021 för att bron ska stå
klar senast 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05
Behovsanalys upprättad 2019-10-31
Kartbilaga, Henån 1:296
Beslutet skickas till
Mark och exploatering, Ekonomienheten
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Dnr KS/2015:327

Uppdrag att utreda alternativa driftsformer för gästhamnarna
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Ge förvaltningen i uppdrag att upphandla alternativ drift av gästhamnen i Henån.
Sammanfattning av ärendet
I budgetdokument för 2019/2020 gavs i uppdrag att utreda alternativa driftsformer
för kommunala hamnar/gästhamnar.
Idag driver Orust kommun sammanlagt 8 stycken hamnar med fasta båtplatser och
7 stycken gästhamnar. Henåns gästhamn drivs, för tillfället med privat drift via
entreprenadavtal.
Driftsformer som redovisats i utredningen är
•

Ideellt ägarskap och drift

•

Ideell drift via entreprenadavtal

•

Privat drift via entreprenadavtal

•

Kommunalt ägarskap och drift

•

Kommunalprivat drift

De olika driftsformerna har alla sina för- och nackdelar. I studier som gjorts i en
del av Sveriges hamnar är det inte själva driftsformen som är avgörande för
gästhamnsverksamhetens framgång. Vad som istället är avgörande för en lyckad
hamnverksamhet är att det har satts upp konkreta mål och strategier för hamnen
och att syftet med att driva gästhamnsverksamhet är tydlig.
Målet för privat drift är att ge ett så stort finansiellt överskott som möjligt i
förhållande till de satsade resurserna medan kommunal drift kan sägas ha precis
det omvända målet, då verksamheten går ut på att få ut så mycket samhällsnyttig
verksamhet som möjligt från de resurser som finns tillgängliga.
Henåns gästhamn har sedan säsongen 2017 drivits privat via entreprenadavtal.
Resultatet visar att man mycket väl kan lägga ut de övriga föreslagna
gästhamnarna Edshultshall, Hälleviksstrand och Stocken på entreprenad.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2019-10-09 § 138 att bordlägga
ärendet för diskussion i partigrupperna.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16
Utredning daterad 2019-09-16
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att ge
förvaltningen i uppdrag att upphandla alternativ drift av gästhamnen i Henån.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar i enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons
(S) förslag.
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
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Dnr KS/2019:1364

Antagande av Hamnföreskrifter i kommunens hamnar
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta Hamnföreskrifter i kommunens hamnar, daterade 2019-10-17
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden antog Föreskrifter för Orust kommuns hamnar 1996-02-21 § 38.
Kommunfullmäktige antog § 166/95 Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter
för kommunens hamnar i Orust kommun och Länsstyrelsen godkände dem 199604-12. Därefter har kommunfullmäktige 1997-10-23 § 137 reviderad dem.
De två dokumenten är föråldrade och behöver uppdateras.
Föreskrifter för Orust kommuns hamnar och Lokala ordnings- och
säkerhetsföreskrifter i kommunens hamnar i Orust kommun har sammanförts till
ett dokument.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-17
Hamnföreskrifter i kommunens hamnar, daterade 2019-10-17
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Orust kommuns författningssamling

Orust kommun
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Dnr KS/2019:1365

Antagande av Regler för kommunens hamnar
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Anta Regler för kommunens hamnar, daterade 2019-10-17, med ändringen
”båtplatsen kan disponeras perioden 1/4 -31/10”.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden antog Bestämmelser för båtplatsköer 1994-06-22 § 90 och de
reviderades av kommunstyrelsen 1999-10-05 § 228.
Kommunen har sedan dess organiserats om och bestämmelserna är föråldrade och
behöver uppdateras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-17
Regler för kommunens hamnar, daterade 2019-10-17
Förslag till beslut under sammanträdet
Rolf Sörvik (V) förslår kommunstyrelsen anta Regler för kommunens hamnar,
daterade 2019-10-17, med ändringen ”båtplatsen kan disponeras perioden 1/4 –
30/10”, istället för 1/5-31/10.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Rolf Sörviks (V) förslag.
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Orust kommuns författningssamling
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Dnr KS/2018:1291

Information om uppföljning av internkontrollplan 2019 för sektor
samhällsutveckling
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och
samordna förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar
för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade behov.
Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar
för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall
förbättringar behövs ta initiativ till sådana. Varje nämnd har en skyldighet att:
Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde.
Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse
till årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna
kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske
till kommunens revisorer.
Sektor samhällsutvecklings internkontrollplan innehåller två stycken
kontrollpunkter.
Genomförda granskningar:
Gästhamnsverksamhet: kontrollera om båtar ligger förtöjda utan att betala
gästhamnsavgift
Slamtömning: kontroll om slamtömningen redovisas korrekt.
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Kontroll av:

Beskrivning av genomförd internkontroll:

a)

Kontroll av…
Gästhamnverksamhet: kontrollera om båtar ligger förtöjda utan
att betala gästhamnsavgift.
Resultat av…
23 av 505 båtar hade vid kontrollen ej betalat gästhamnsavgift.
Men vid nästa rondering har båtarna betalat.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas…
Inga.

Bb

Kontroll av…
Slamtömning redovisas korrekt
Resultat av…
Inkört slam under de tre perioderna uppgår till 5 158 kbm.
Detta underskrider teoretiskt möjligt inkört slammängd (debiterad
mängd är enligt fakturor och avräkning 5 814 kbm) med 11,3%.
Slutsatsen är att det sannolikt inte körs in slam som ej debiterats
slutkund enligt ordinarie rutin. Detta föranleder m a o inga
extraordinära åtgärder.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas…
Inga

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-14
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
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Dnr KS/2019:1354

Internkontroll 2020 för sektor samhällsutveckling
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att
Godkänna följande kontrollobjekt:
- Planprojekt - Betalning och fakturering enligt avtal, budget (riskvärde: 12)
- Kravhantering, rutiner - Kommunövergripande (riskvärde: 12)
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för samhällsutveckling har genom COSO-modellen tagit fram
kontrollobjekt, och genomfört en sannolikhets och konsekvensanalys.
Riktlinjer för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen 2014-09-25 § 248
utifrån kommunens fastställda ekonomistyrningsprinciper.
I de ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun som beslutades av
kommunfullmäktige 2013-12-12 § 197 anges följande om intern kontroll: ”Den
interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem”. I begreppet intern
kontroll innefattas hela organisationen och alla de rutiner och olika samverkande
aktiviteter som bland annat syftar till att:
Öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen
Säkerställa att lagar, riktlinjer mm efterlevs
Trygga tillgångar och förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader på
grund av oavsiktliga eller avsiktliga fel
Säkerställa en riktig eller fullständig ekonomisk redovisning
Säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges
intentioner.
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling

