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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.

Öppna sammanträdet börjar kl. 18:00

Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, Henån. 2018-05-17 kl. 18:00

Övriga

Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, utvecklingschef
Ulrika Swedenborg, sekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Administrativa enheten, kommunhuset, Henån
Måndag den 21 maj kl. 17:00

Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Revisionen informerar

KS/2018:653

2.

Motion om utredning av
kommunsammanslagning

KS/2017:1637

s.1-24

3.

Medborgarförslag om jämställdhet

KS/2016:1525

s.25-30
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Ärende

Dnr

Föredragande

4.

Val av representant för kommunen i Inera
AB

KS/2017:1859

s.31

5.

Revidering av riktlinjer för markanvisningar
och exploateringsavtal

KS/2017:274

KS-häfte

6.

Antagande av detaljplan för Bön 1:8 m.fl.
samt del av Lundens industriområde

KS/2011:240

KS-häfte

7.

Godkännande av exploateringsavtal
avseende Bön 1:8 m.fl. samt del av Lundens
industriområde

KS/2017:1702

KS-häfte

8.

Utvärdering av extern drift av
fjärrvärmeverksamheten

KS/2017:1212

KS-häfte

9.

Beslut om fortsatt planarbete för detaljplan
för Tången 3:4, Mollösund 5:398 m.fl. och
uppdelning av detaljplan för granskning

KS/2014:603

KS-häfte

10.

Motion om åtgärder för att förhindra att
Orust växer igen

KS/2014:1213

KS-häfte

11.

Motion om framställning till Trafikverket
om fartkamera på Färjevägen i Svanesund

KS/2017:522

KS-häfte

12.

Motion om tillsättande av en
sanningskommission om Henåns skola

KS/2018:256

KS-häfte

13.

Medborgarförslag om gång- och cykelvägar
på Orust

KS/2017:1430

KS-häfte

14.

Medborgarförslag om stöd till ridaktiviteter

KS/2017:1895

KS-häfte

15.

Hyra av lokaler för Familjecentral

KS/2018:595

s.32-82

16.

Anmälan av inkomna skrivelser

KS/2017:1908,
KS/2018:570,
KS/2018:655,
KS/2018:658

s.83-94p

ORUST KOMMUN
Ulla Kedbäck

Ulrika Swedenborg

Ordförande

Sekreterare
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Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
KF §

Nr

Ledamot

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kerstin Gadde (S)
Bertil Olsson (S)
Jörgen Nielsen (S)
Alexander Hutter (S)
Anne-Marie Petersson (S)
Bo Nordberg (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Ulla Buhr (S)
Eva Skoglund (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Johan Eriksson (S)
Inger Heimburger (S)
Reine Johansson (S)
Lars Buhr (S)
Astrid Gardeheim (S)

11
12
13
14
15
16
17

Lisbeth Arff (M)
Anders Hygrell (M)
Anders Arnell (M)
Hans Pettersson (M)
Sofia Hygrell (M)
Nils Pettersson (M)
Marta Arnell (M)
Jan W Kjellberg (M)
Bodil Näslund (M)
Martin Göransson (M)
Ulla-Stina Wastegård(M)

18
19
20
21
22

Veronica Almroth (L)
Claes Nordevik (L)
Ulf Sjölinder (L)
Solweig Lewin (L)
Désirée Gullbrandz (L)
Jan Gustavsson (L)
Irma Sjölinder (L)
Catharina Eriksson (L)

23
24
25
26
27

Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Inga Göransson (C)
Birthe Hellman (C)
Daniel Peterson (C)
Thomas Asker (C)
Gun-Britt Hermansson (C)
Frank Fredriksson (C)

28
29
30
31

Christer Hellekant (MP)
Kristina Svensson (MP)
Sven Olsson (MP)
Ulla Kedbäck (MP)
Kia Nordqvist (MP)
Susanne Andersson (MP)

N
ärv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst
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KF §
Nr
32
33
34
35

Ledamot
Magnus Lebeck (SD)
Vakant
Sandra Hallenberg (SD)
Fredrik Stengavel (SD)
Vakant

36
37

Michael Relfsson (FO)
Els-Marie Ragnar (FO)
Raymond Johansson (OB)
Anders Wingård (FO)

38
39

Sickan Johansson (V)
Anders Tenghede (V)
Vakant

40

Kajsa-Karin Andersson (KD)

41

Bengt Olsson (OP)
Aina Gunnarsson (OP)
Christina Kobel (OP)
Summa

Närv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Anmärkning
Avst
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Revisionen informerar
Dnr KS/2018:653
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Motion om utredning av kommunsammanslagning
Dnr KS/2017:1637
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
Avslå motionen.
Reservationer och särskilda uttalanden
Ulf Sjölinder (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Veronica Almroth och Ulf Sjölinder, Liberalerna föreslår i motion 2017-09-27
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att utreda en
kommunsammanslagning för Orust med direktiven:


Utredningen ska vara allsidig och objektiv.



Utredningen ska utföras av extern part.



Utredningen ska bekostas av kommunstyrelsens medel till förfogande.



Utredningen ska ge svar på vilka angränsade kommuner eller kommundelar
som skulle kunna vara möjliga partners inbegripet vilka för- och nackdelar
respektive förslag har främst för vår egen kommun men även översiktligt för
de andra inblandade kommunerna.



Utredningen ska ge svar på vilka förändringar som krävs av vår kommun för
att göra en sammanslagning önskvärd för alla inblandade kommuner.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-03-14 § 32 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att utreda en bra kommunsammanslagning
för Orust.
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Sörkvist (C), Hans Pettersson (M) och Elsie-Marie Östling (S) föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Ulf Sjölinder (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till
kommunstyrelsen att utreda en kommunsammanslagning för Orust.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller Maria Sörkvist (MP), Hans Pettersson (M) och Elsie-Marie
Östlings (S) förslag.

2018-05-07

7

Kommunfullmäktige
Medborgarförslag om jämställdhet
Dnr KS/2016:1525
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Med bifall till medborgarförslaget uppdra till kommunstyrelsen att synkronisera
arbetet med målstyrning och uppföljning enligt den nya styrmodellen med
processen att motverka den diskriminering som medborgarförslaget avser.
Sammanfattning av ärendet
Johan Stein föreslår i medborgarförslag daterat 2016-09-02 att
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen
rapportera till kommunfullmäktige hur förvaltningens insatser för att motverka den
diskriminering som statistiken påvisar har lyckats.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-13 § 114 att remittera medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-26 § 101 att återremittera ärendet för att
överväga hur man i årsredovisningen kan förtydliga hur insatserna för att
motverka diskriminering har lyckats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-03-14 § 36 kommunfullmäktige
besluta att med bifall till medborgarförslaget uppdra till kommunstyrelsen att
synkronisera arbetet med målstyrning och uppföljning enligt den nya styrmodellen
med processen att motverka den diskriminering som medborgarförslaget avser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23
Medborgförslag daterad 2016-09-02

2018-05-07
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Val av representant för kommunen i Inera AB
Dnr KS/2017:1859
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-08 § 8 att av SKL Företag förvärva 5
(fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet, samt att godkänna ärendet redovisat aktieägaravtal och att
inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Som delägare kommer Orust kommun att bjudas in till kommande ägarråd och
bolagsstämmor, och behöver utse en representant för kommunen att delta vid
dessa tillfällen. Deltagande kan även ske genom ombud, eller via Skype när den
möjligheten finns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-16
Beslutet skickas till
Inera AB
Berörda
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Revidering av riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
Dnr KS/2017:274
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
anta Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal, daterade 2018-03-09,
med följande ändring av punkt 1.14 till: Anbud, skisser och illustrationer ska
lämnas in avidentifierade enligt vad som anges i inbjudan till respektive
markanvisning. Anbuden är avidentifierade fram till dess att handlingar i ärendet
skickas till slutlig beslutsinstans. Beredande tjänstemän bedömer anbud inklusive
exploatör utifrån kriterierna i punkt 1.10.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899) och Planoch bygglagen (2010:900) är en kommun skyldig att ha riktlinjer för
markanvisningar och exploateringsavtal.
Kommunfullmäktige i Orust kommun antog våren 2017 ett samlat styrdokument
för dessa riktlinjer. Arbetssättet att sälja mark genom markanvisningar infördes
våren 2017 och i samband med verksamhetsplanearbetet fastställdes att tre
markanvisningar skulle ske under året och att en översyn av riktlinjerna därefter
var lämplig.
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2018-04-11 § 43 kommunfullmäktige
besluta att anta Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal, daterade
2018-03-09, med följande ändring av punkt 1.14 till: Anbud, skisser och
illustrationer ska lämnas in avidentifierade enligt vad som anges i inbjudan till
respektive markanvisning. Anbuden är avidentifierade fram till dess att handlingar
i ärendet skickas till slutlig beslutsinstans. Beredande tjänstemän bedömer anbud
inklusive exploatör utifrån kriterierna i punkt 1.10.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal, daterade 2018-03-09
Sammanfattning av ärendet
Lars Larsson (C) yrkar bifall till utskottets för samhällsutveckling förslag.
Beslutet skickas till
Plan, mark och exploatering
Orust kommuns författningssamling
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Antagande av detaljplan för Bön 1:8 m.fl. samt del av Lundens
industriområde
Dnr KS/2011:240
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta detaljplan för Bön 1:9 m.fl. samt del av Lundens industriområde,
upprättad
2017-11-10 samt reviderad 2017-09-20, enligt äldre plan- och bygglagen
(1987:10) 5 kap 29 §.
2. Ett förtydligande görs i genomförandebeskrivningen sida 7, för att
överensstämma med det juridiskt bindande exploateringsavtalet :
”Kommunen och exploatören anordnar och bekostar gatubelysning inom sina
respektive områden i enlighet med normal kommunal standard och överlåter dessa
till gemensamhetsanläggning. Detta regleras i exploateringsavtalet”
Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Stengavel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Veronica Almroth (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Efterfrågan av bostäder i Henån är relativt hög. Det råder också stor efterfrågan på
mark för industri och verksamheter i samhället. Detaljplanen möjliggör
uppförande av ca 70 nya bostäder i området, mestadels villor. Mellan planerade
bostäder och det befintliga Lundens industriområde finns möjligheter att tillskapa
ca 4,5 ha ny industrimark. Längs väg 752 möjliggörs ytterligare ca 0,8 ha
industrimark, totalt ca 15 industritomter. I samband med planens genomförande
skall en separat gång- och cykelväg anläggas från planerat utbyggnadsområde till
Henåns skola.
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2018-04-11 § 40 kommunfullmäktige
besluta att anta detaljplan för Bön 1:9 m.fl. samt del av Lundens industriområde,
upprättad 2017-11-10 samt reviderad 2017-09-20, enligt äldre plan- och
bygglagen (1987:10) 5 kap 29 §.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-22
Plankarta 2014-11-10, reviderad 2017-09-20
Illustrationskarta 2014-11-10, reviderad 2017-09-20
Planbeskrivning 2014-11-10, reviderad 2017-09-20
Genomförandebeskrivning 2014-11-10, reviderad 2017-09-20
Samrådsredogörelse 2014-11-10
Utställningsutlåtande 2017-09-20

2018-05-07

11

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Stengavel (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå ärendet med
hänvisning till att kommunen ska vara huvudman vid detaljplanen.
Veronica Almroth (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att ta bort textraderna
angående färgval på taken.
Kerstin Gadde (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Bön
1:9 m.fl. samt del av Lundens industriområde, upprättad 2017-11-10 samt
reviderad 2017-09-20, enligt äldre plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap 29 §, samt
att ett förtydligande görs i genomförandebeskrivningen sida 7, för att
överensstämma med det juridiskt bindande exploateringsavtalet:
”Kommunen och exploatören anordnar och bekostar gatubelysning inom sina
respektive områden i enlighet med normal kommunal standard och överlåter dessa
till gemensamhetsanläggning. Detta regleras i exploateringsavtalet”
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Kerstin Gaddes (S) förslag.

Beslutet skickas till
Plan, mark och exploatering
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Godkännande av exploateringsavtal avseende Bön 1:8 m.fl. samt del av
Lundens industriområde
Dnr KS/2017:1702
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna exploateringsavtal, daterat 2018-03-22, avseende detaljplan för Bön 1:8
m.fl. samt del av Lundens industriområde
Sammanfattning av ärendet
Exploateringsavtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning i samband med
genomförandet av detaljplan för Bön 1:8 m.fl. samt del av Lundens
industriområde. Detaljplanens syfte är att tillskapa dels ca 70 nya bostäder och
dels ca 4,5 ha ny industrimark i Henån.
Exploatören ska stå för de kostnader som uppkommer vid genomförandet av sin
del av detaljplanen som avser bostäder och till viss del industri. Exploatören
bygger ut gator, VA- och dagvattenanläggningar inom sin del av
detaljplaneområdet och lämnar över dessa för drift till gemensamhetsanläggning.
Där verksamhetsområdet för kommunalt VA utökas lämnas anläggningarna över
till kommunen utan ersättning.
För det rätta fullgörandet av Exploatörens skyldigheter ska Exploatören, till
förmån för Kommunen, ställa säkerhet till ett värde av 1 200 000 kr i form av en
bankgaranti. Säkerheten ska vara inlämnad till kommunen senast 3 veckor före
kommunfullmäktiges godkännande.
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2018-04-11 § 41 kommunfullmäktige
besluta att godkänna exploateringsavtal, daterat 2018-03-22, avseende detaljplan
för Bön 1:8 m.fl. samt del av Lundens industriområde
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-22
Exploateringsavtal daterat 2018-03-22
Beslutet lämnas till
Plan, mark och exploatering
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Utvärdering av extern drift av fjärrvärmeverksamheten
Dnr KS/2017:1212
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Ha tagit del av utvärderingen och ställa sig positiv till att fortsätta
förhandlingarna, avseende försäljning av fjärrvärmeverksamheten, med Neova AB
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att underteckna avsiktsförklaring, daterad
2018-03-14, mellan Neova AB och Orust kommun.
Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmeverksamheten inom Orust kommun har under ett flertal år redovisat
ekonomiskt underskott. Sedan augusti 2017 bemannas verksamheten av extern
personal från Neova AB och det ekonomiska resultatet 2017 var en av de bättre i
fjärrvärmeverksamhetens historia, trots ett underskott på cirka 0,9 miljoner kronor.
Det ackumulerade underskottet mellan 2010-2016 uppgår till cirka 66,5 miljoner
kronor inkluderat avskrivningar som genomfördes 2015. Neova AB har nu
inkommit med en önskan om avsiktsförklaring för att eventuellt förvärva
fjärrvärmeverksamheten.
En avsiktsförklaring (på engelska LOI, letter of intent) är ett avtal som upprättas
mellan parter för att skapa arbetsro och ramar för kommande förhandlingar om ett
slutligt avtal. Avsiktsförklaringen förenas som regel med en mängd villkor för att
parterna skall kunna dra sig ur om inte en överenskommelse nås.
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2018-04-11§ 39 att ha tagit del av
utvärderingen och ställa sig positiv till att fortsätta förhandlingarna, avseende
försäljning av fjärrvärmeverksamheten, med Neova AB, samt att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att underteckna avsiktsförklaring, daterad 2018-03-14,
mellan Neova AB och Orust kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-14
Avsiktsförklaring Neova AB – Orust kommun, daterad 2018-03-14
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Sjölinder (L), Lars Larsson (C), Michael Relfsson (FO) och Maria Sörkvist
(C) yrkar bifall till utskottets för samhällsutveckling förslag.
Alexander Hutter (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller utskottets för samhällsutveckling förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för utskottets för samhällsutveckling förslag.
Nej-röst för Alexander Hutters förslag.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för utskottets för samhällsutveckling förslag och 4 nej-röster för
Alexander Hutters förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla utskottets för
samhällsutveckling förslag.
Hur var och en röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Sektorschef samhällsutveckling
Chef affärsdrivande verksamhet
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Beslut om fortsatt planarbete för detaljplan för Tången 3:4, Mollösund 5:398
m.fl. och uppdelning av detaljplan för granskning
Dnr KS/2014:603
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. detaljplanen Tången 3:4, Mollösund 5:398 m.fl. delas upp i två separata
detaljplaner. Den ena benämns Tångens industriområde och den andra benämns
Tångens bostadsområde
2. godkänna samrådsredogörelsen för samrådsskedet av detaljplanen Tången 3:4,
Mollösund 5:398 m.fl. och låta den utgöra riktlinjer för fortsatt detaljplanearbete i
detaljplanen för Tångens industriområde
3. godkänna samrådsredogörelsen för samrådsskedet av detaljplanen Tången 3:4,
Mollösund 5:398 m.fl. och låta den utgöra riktlinjer för fortsatt detaljplanearbete i
detaljplanen för Tångens bostadsområde
4. arbetet drivs vidare med standardplanförfarande enligt plan- och bygglagen 5
kap 18 §.
Sammanfattning av ärendet
Fortsatt planläggning
Planhandlingarna har varit föremål för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och
bygglagen under tiden 2015-10-13--2015-11-12. Under samrådstiden har det
inkommit 100 yttranden. Inkomna yttranden redovisas och besvaras i
samrådsredogörelse, daterad 2017-10-01.
Samrådsredogörelsen sammanställdes initialt efter remisstidens utgång och
planarbetet blev vilande därefter. Orsaken till planens vilandestatus var att en
kommunomfattande utredning rörande den framtida VA-försörjningen hade
påbörjats. En ny kommunomfattande VA-plan antogs av kommunfullmäktige
2017-08-24. Planen gör istället gällande att reningsverket i Ellös i framtiden ska ta
hand om avloppsvatten från alla kommunens tätorter, däribland Mollösund.
Samhället kopplas på det centraliserade reningsverket genom en
överföringsledning i farleden från den befintliga reningsanläggningen på östra
sidan av Stora hamnbassängen i centrala Mollösund, fram till den naturliga sänka
som löper i norra delen av Tångenområdet och vidare ned till väg 774 för att sedan
ansluta till Ellös via framförallt det befintliga vägnätet.
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Uppdelning av detaljplanen
De förändrade omständigheterna, som tas upp i samrådsredogörelsen, men alltså ej
var kända för allmänheten då planförfarandet gick in i samråd, innebär att en
större yta frigörs i industriområdet på västra sidan av väg 744 i planområdet.
Ytans naturliga förutsättningar har stor potential för moderna
industrianläggningar, särskilt för verksamheter inom havsnäring. Sedan samrådet
har arbetet med en annan närliggande detaljplan, den för Mollösunds hamnplan,
fortskridit och gått in i en ny fas. Planen syftar bland annat till att möjliggöra för
verksamheter runt hamnbassängerna. Under arbetet med de båda planerna har
framkommit att näringslivsutveckling är en mycket högt prioriterad fråga.
Näringslivet utvecklas allra bäst då det kan ske nyetablering inom olika sektorer
och samarbeten mellan näringslivets olika grenar möjliggörs. Planavdelningen
menar att kombinationen av verksamhetsområdet i den centralt belägna
hamnplanen och industriområdet i detaljplanen för Tångenområdet kommer att
skapa goda förutsättningar just för sådana nyetableringar inom olika sektorer och
samarbeten mellan dem.
Det bör vara möjligt att tidsmässigt samköra planprocesserna för de båda planerna,
med syfte att de skall kunna vinna laga kraft och genomföras nära inpå varandra.
För att tidsramen skall kunna hållas gentemot Mollösunds Hamnplan behöver
detaljplanen för Tångenområdet delas in i två etapper, där industriområdet blir en
egen detaljplan. Planläggningen av Tångens industriområde uppskattas vara
mindre komplicerat och tidskrävande än planläggningen av Tångens
bostadsområde öster om väg 744. För detta planarbete krävs ett omtag då
planområdet rymmer ett ytterligare antal sakägare inom och i direkt anslutning till
det förstorade planområdet. Det innebär att ett nytt samrådsskede kommer att
genomföras efter det att erforderliga sektorsutredningar genomförts. Ett nytt
samrådsskede innebär en längre handläggningstid för detaljplanen ”Tångens
bostadsområde”. Det antal bostäder som planen ämnar tillskapa är dock relativt få.
Det innebär att planen gör få ha en lägre prioriteringsordning. En uppdelning ger
därför kommunen möjlighet att prioritera en näringslivsutveckling i Mollösund
med två samverkande detaljplaner.
I samrådsredogörelsen föreslås således att planarbetet drivs vidare genom en
uppdelning i två planuppdrag:
1. Tångens industriområde: Området väster om väg 744 med småindustri
(men utan reningsverk)
2. Tångens bostadsområde: Området öster om väg 744 med
bostadskomplettering och natur.
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Kommunfullmäktige

Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2018-04-11 § 42 kommunfullmäktige
besluta att detaljplanen Tången 3:4, Mollösund 5:398 m.fl. delas upp i två separata
detaljplaner. Den ena benämns Tångens industriområde och den andra benämns
Tångens bostadsområde, och att godkänna samrådsredogörelsen för samrådsskedet
av detaljplanen Tången 3:4, Mollösund 5:398 m.fl. och låta den utgöra riktlinjer
för fortsatt detaljplanearbete i detaljplanen för Tångens industriområde, och att
godkänna samrådsredogörelsen för samrådsskedet av detaljplanen Tången 3:4,
Mollösund 5:398 m.fl. och låta den utgöra riktlinjer för fortsatt detaljplanearbete i
detaljplanen för Tångens bostadsområde, samt att arbetet drivs vidare med
standardplanförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 §.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-22
Samrådsredogörelse daterad 2017-10-01
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Plan, mark och exploatering
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Kommunfullmäktige
Motion om åtgärder för att förhindra att Orust växer igen
Dnr KS/2014:1213
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-21 avslå
motionen.
Sammanfattning av ärendet
Agneta Melin (S), föreslår i motion 2014-08-10, att Orust kommun inventerar och
tar fram en plan på hur och var röjning och avverkning kan ske för att återställa
öppna landskap i kommunen.
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2018-04-11 § 44 att kommunfullmäktige
beslutar att med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-21
avslå motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-21
Beslutet skickas till
Plan, mark och exploatering
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Kommunfullmäktige
Motion om framställning till Trafikverket om fartkamera på Färjevägen i
Svanesund
Dnr KS/2017:522
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Med hänvisning till förvaltningens redogörelse anse motionen besvarad.
Reservationer och särskilda uttalanden
Veronica Almroth (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Claes Nordevik (L) föreslår i motion, daterad 2017-03-27, kommunfullmäktige
beslutad att till Trafikverket göra framställning om att på Färjevägen i Svanesund
byta nuvarande hanstighetsinformationstavla mot fartkamera.
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2018-04-11 § 46 att kommunfullmäktige
beslutar att med hänvisning till förvaltningens redogörelse anse motionen
besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Veronica Almroth (L) yrkar bifall till motionen.
Beslutet skickas till
Motionären
Plan, mark och exploatering
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Kommunfullmäktige
Motion om tillsättande av en sanningskommission om Henåns skola
Dnr KS/2018:256
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen med hänvisning till att en utredning som motionären föreslår inte
skulle tillföra en ny kunskap i sakfrågan.
Sammanfattning av ärendet
Anders Arnell (M) föreslår i motion daterad 2018-02-19 kommunfullmäktige
besluta att tillsätta en ”Sanningskommision” med externa ledamöter med uppgift
att utreda politikens roller och skyldighet från projektstarten 2007 till dags dato
2018-02-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-18 § 45 kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen med hänvisning till att en utredning som motionären
föreslår inte skulle tillföra en ny kunskap i sakfrågan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Christer Hellekant (MP) och Fredrik Stengavel (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-26
Motion daterad 2018-02-19
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Medborgarförslag om gång- och cykelvägar på Orust
Dnr KS/2017:1430
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Med hänvisning till förvaltningens redogörelse, anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår i medborgarförslag, daterat 2017-08-21,
kommunfullmäktige besluta att kommunen ska satsa på gång- och cykelvägar för
att förbättra förutsättningarna för cykling.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-12 § 105 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2018-04-11 § 45 kommunfullmäktige
besluta att med hänvisning till förvaltningens redogörelse, anse motionen
besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-21
Medborgarförslag daterad 2017-08-21.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Plan-, mark och exploatering
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Kommunfullmäktige
Medborgarförslag om stöd till ridaktiviteter
Dnr KS/2017:1895
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå medborgarförslag, daterat 2017-11-29, med hänvisning till beslut av
kommunstyrelsen 2018-02-21 § 29 om bidrag till Orust ridklubb.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställare har i medborgarförslag, daterat 2017-11-29, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att Orust kommun inte minskar sitt stöd till
ridaktiviteter.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 § 142 att överlämna förslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2018-04-11 § 47 kommunfullmäktige
besluta att avslå medborgarförslag, daterat 2017-11-29, med hänvisning till beslut
av kommunstyrelsen 2018-02-21 § 29 om bidrag till Orust ridklubb.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-19
Medborgarförslag daterad 2017-11-29
Beslutet skickas till
Förslagsställarna
Enheten för fritid

2018-05-07

23

Kommunfullmäktige
Hyra av lokaler för Familjecentral
Dnr KS/2018:595
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Hyra lokaler för Familjecentral av Vårdfastigheter i Henån AB. Kommunen i sin
tur hyr delar av lokalerna till Capio Primärvård AB och Västra Götalandsregionen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sedan en längre tid i uppdrag finna en lokallösning som kan
inrymma en Familjecentral i Orust kommun.
Familjecentralen är en mötesplats där flera verksamheter som vänder sig till barn
och vårdnadshavare samlokaliseras och samverkar med förebyggande och
hälsofrämjande insatser. En mötesplats där vårdnadshavare har möjlighet att träffa
andra.
Basverksamheterna i en familjecentral är mödra– och barnhälsovård, socialtjänst
och öppen förskola. Med fördel kan fler verksamheter ingå i familjecentralen.
Familjecentralen ska främja en god hälsa hos barn och vårdnadshavare bland annat
genom att:
 skapa arbetsformer där vårdnadshavare och barn är delaktiga
 erbjuda lättillgängligt stöd
 stärka det sociala nätverket runt barn och vårdnadshavare
 stärka anknytningen mellan vårdnadshavare och barn
 främja barnets språkutveckling
 vara ett kunskaps- och informationscentrum
Familjecentralen kan genom sin samlade kompetens tidigt uppmärksamma barn
och familjer i behov av utökat stöd och erbjuda detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-24
Hyresavtal
Beslutet skickas till
Kommunchef
Fastighetschef
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Kommunfullmäktige
Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr KS/2018:570, KS/2017:1908, KS/2018:658, KS/2018:655
Motion om resestöd för studenter.
Dnr. KS/2018:570
Valdistriktsindelning i Orust kommun inför Europaparlamentsvalet 2019.
Dnr. KS/2017:1908
Motion om självkörande bussar.
Dnr. KS/2018:658
Revisionsdialog om överförmyndarnämnden, Stenungsund, Tjörn och Orust.
Dnr. KS/2018:655
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