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Datum

2021-04-20

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 och Teams, 2021-04-28, klockan 08:15
De som deltar via Teams, det vill säga samtliga förutom kommunstyrelsens presidium, ska vara
uppkopplade klockan 08:00.
Ledamöter
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)
Martin Oscarsson (SD)
Kaj Kvorning (SD)
Övriga

Ersättare
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)
Ronny Warnesjö (SD)

Henrik Lindh, kommundirektör
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare

Utses att justera
Justeringens plats och tid

1.
2.
3.

Digital justering, fredag klockan 13:30

Ärende
Förvaltningens information

Diarienummer
KS/2021:71

Beslut om fortsatt planarbete med
ändring av detaljplan för Kungsviken
1:25
Beslut om planbesked Hällevik 1:6
och Hällevik 1:215

KS/2015:1817
*Till KF*
KS/2021:146

Föredragande
08:20-08:30
Henrik Lindh
08:30-08:50
08:50-09:00
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

Ärende
Beslut om planbesked Glimsås 1:50
Beslut om otillåten byggnation av
landgång, bryggdäck med mera inom
Hällevik 2:208
Beslut om markanvisning Åvägen,
Henån 1:306
Beslut om avgiftsbeläggning av
utställningar och andra kommersiella
arrangemang i konsthallen
Revidering av regler för Orust
kulturpris
Beslut om förvärv av fastigheten
Huseby 3:34
Godkännande av slutrapport för omoch tillbyggnad Ängsviken
Revidering och förändring av regler
för barnomsorg
Förslag till reviderade regler för
barnomsorg på obekväm arbetstid
(Nattis)
Upphandling av skolskjuts
Information: Rapportering av anmälan
till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2021)
Antagande av Heltidsprojektets
slutrapport
Förlängningsåren Leader Södra
Bohuslän - medfinansiering
Godkännande av finansiering till
samverkansprojekt mellan sektor
lärande och omsorg åren 2021-2023
för att höja andelen elever som får
godkända betyg
Yttrande angående samråd kring nytt
åtgärdsprogram för vatten 2021-2027
Motion om omedelbart stöd till miljöoch byggnadsnämnden
Motion om att stoppa användningen
av fönsterkuvert inom
kommunförvaltningen
E-förslag om att ta till vara på de
lokala förutsättningarna som finns på
Orust vid tillagning av elevers
skollunch
E-förslag om att uppmärksamma
rådigt ingripande i samband med
brand vid bränsledepå

Diarienummer
KS/2021:114
KS/2020:1550
*Till KF*

Föredragande
08:50-09:00
09:00-09:15

KS/2020:1538
*Till KF*
KS/2021:138
*Till KF*

09:15-09:20

KS/2021:139
*Till KF*
KS/2021:80
*Till KF*
KS/2017:641

09:30-09:40

KS/2020:1320
*Till KF*
KS/2020:1309
*Till KF*
KS/2019:948
LVS/2021:1
KS/2014:305
KS/2015:804
KS/2021:410

KS/2020:1321
KS/2021:155
*Till KF*
KS/2021:278
*Till KF*
KS/2020:1364
*Till KF*
KS/2020:1275
*Till KF*

09:20-09:30

10:10-10:15
10:10-10:15
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen

23.
24.
25.
26.
27.

Ärende
E-förslag om vindskydd längs
vandringsleden Orust Tvärs (och
andra natursköna platser)
Anmälan av inkomna skrivelser
Anmälan av delegeringsbeslut
Information från folkhälsorådet
Ordförandens information

ORUST KOMMUN

Catharina Bråkenhielm
Ordförande

Maja-Liisa Odelius
Sekreterare

Diarienummer
KS/2020:1498
*Till KF*
KS/2021:414
KS/2021:24
KS/2021:494
KS/2021:5

Föredragande
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Datum

2021-04-20
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 Martin Oscarsson
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 Ronny Warnesjö
Summa

Tjänstgörande Ks §
Ja
Nej avst

Ja

Nej avst

Ks §
Ks §
Ja
Nej avst Ja
Nej avst

Ja

Nej avst Ja

Nej avst

Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Förvaltningens information, KS/2021:71
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Datum

2021-04-20
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:
Fortsätta planarbetet med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25 med justeringar som
korrelerar med ny kulturmiljöplan, samrådshandlingen och kommunens viljeinriktningar som
kommit fram i arbetet med ny översiktsplan.
Sammanfattning av ärendet
Den 2 december 2020 fick utskottet för samhällsutveckling information om det arbete som pågår
med att ändra detaljplanen för fastigheten Kungsviken 1:25
På sammanträdet presenterades syftet med planändringen och vad ändringen innebär i
förhållande till det som finns reglerat i gällande detaljplan. Bland annat presenterades följande:
• I gällande detaljplan finns byggrätter för hamnmagasin och ändringen medger boende istället
• Ändringen är förenlig med ÖP 09
• Ytan är redan ianspråktagen
• Förslaget innebär att planen villkoras med att översvämningssäkerhet genomförs, eventuella
markföroreningar åtgärdas och att en allmän tillgänglig passage vid vattnet kan lösas.
Efter informationen beslutades att ärendet skulle återkomma för beslut på nästkommande
sammanträde den 11 januari 2021.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 20 att bordlägga ärendet i en månad.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-02-08 § 32 och kommunstyrelsen beslutade
2021-02-24 § 51 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Avbryta detaljplaneläggningen av Kungsviken 1:25 med motivet att kommunen anser att den
aktuella platsen i Kungsviken inte ska tas i anspråk för boendeändamål enligt pågående
detaljplaneläggning. Platsen lämpar sig bättre för hamnändamål såsom gällande detaljplan såsom
gällande detaljplan reglerar, som bland annat säkerställer parkeringsplatser och andra väsentliga
hamnfunktioner i betydligt större utsträckning. Under samrådet har det också framkommit en rad
negativa synpunkter från berörda och boende i Kungsviken.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-11 § 27 att återremittera ärendet för ytterligare utredning
av planförslaget.
Planchef visar förslag på hur disponering av Kungsviken 1:25 skulle kunna utföras.
Beslutet skickas till
Planenheten
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Beslut om planbesked Hällevik 1:6 och Hällevik 1:215, KS/2021:146
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling 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.
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 2021-04-20
Kartbilaga 1
Checklista för prioritering av planbesked daterad 2021-04-2025
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Miljöenheten
Affärsdrivande verksamhet
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Beslut om planbesked Glimsås 1:50, KS/2021:114
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Avslå ansökan om planbesked.
2. Som skäl ange att boende ej är lämpligt på platsen då användningen kan komma i konflikt
med pågående och framtida markanvändning. Området är i översiktsplan 2009 är utpekat för
idrott, kultur och evenemang vilket kommunen avser skall vara inriktningen för utvecklingen
av området.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan syftar till att ändra användningen för befintlig byggnad inom Glimsås 1:50 från
samlingslokal till boende för att kunna inreda 8-10 hyreslägenheter. Området är utpekat som
idrottsområde vars utveckling bör inriktas mot idrott, kultur och evenemang enligt översiktsplan
2009. Kommunen bedömer att föreslagen ändring för att tillskapa bostäder inte är förenlig med
pågående markanvändning och inriktning på utvecklingen av området.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Avslå ansökan om planbesked.
2. Som skäl ange att boende ej är lämpligt på platsen då användningen kan komma i konflikt
med pågående och framtida markanvändning. Området är i översiktsplan 2009 är utpekat för
idrott, kultur och evenemang vilket kommunen avser skall vara inriktningen för utvecklingen
av området.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-2025
Kartbilaga 1
Checklista för prioritering av planbesked för Glimsås 1:50 daterad 2021-04-2025
Beslutet skickas till
Sökande
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Beslut om otillåten byggnation av landgång, bryggdäck med mera inom Hällevik 2:208,
KS/2020:1550
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Allt som är byggt utan lov ska tas bort.
2. När arrendetiden går ut ska det tas upp för omprövning.
Reservationer och särskilda uttalanden
Michel Relfsson (FO) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Arrendatorn till en brygga i Sollid har utan rättighet bland annat uppfört ett bryggdäck inklusive
en landgång på kommunens fastighet Hällevik 2:208, i anslutning till sitt befintliga arrende för
brygga. Arrendatorn ansökte om strandskyddsdispens 2015 hos Miljö- och byggnadsnämnden,
för bland annat muddring, förlängning av bryggan, uppförande av en landgång till udden bredvid
sin befintliga brygga samt uppförande av ett mindre bryggdäck mellan tidigare benämnda
landgång och den befintliga bryggan. Det nya bryggdäcket ska förenkla passagen från den
befintliga bryggan ut till udden samt enligt arrendatorns önskemål kunna inrymma förvaring av
lådor med fiskelinor och dylikt för privat bruk.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), med instämmande av Ulla Buhr (S) föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
1. Allt som är byggt utan lov ska tas bort.
2. När arrendetiden går ut ska arrendet tas upp för omprövning.
Michael Relfsson (FO) föreslår utskottet för samhällsutveckling att ärendet ska återremitteras så
att fakta kan tas fram.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Britt-Marie-Andrén-Karlssons (S) och Ulla Buhrs (S) förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Kartbilaga 1
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Beslut om markanvisning Åvägen, Henån 1:306, KS/2020:1538
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2021-03-19.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har sedan en tid fört en dialog med Stiftelsen Orustbostäder om att uppföra ett
flerbostadshus i centrala Henån. Stiftelsen har med detta som bakgrund inkommit med en
förfrågan om direktanvisning för att bygga ett flerbostadshus i Henån. Stiftelsen Orustbostäder
har som mål att aktivt jobba för att marknadsföra hyresrätter på Orust samt att uppföra nya
hyresrätter i kommunen.
Efter återremiss från kommunfullmäktige och tillägg från kommunstyrelsen har förvaltningen
tagit fram ett nytt markanvisningsavtal.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2021-03-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Markanvisningsavtal för del av Henån 1:306, daterat 2021-03-19
Kartbilaga
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsenheten
Stiftelsen Orustbostäder
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Beslut om avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella arrangemang i
konsthallen, KS/2021:138
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommersiella arrangemang ska avgiftsbeläggas enligt taxa i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 8.
2. Anta följande ändringar i tidigare beslutad taxa (KF 2019-02-14 § 8) om Hyra av idrotts- och
samlingslokaler;
- Definitionen av kommersiella arrangemang; Evenemang där det finns en koppling till
produkter, företag eller ett tydligt kommersiellt vinstsyfte
- Vid försäljning av konst ska kommunen erhålla 10 % av vinsten.
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att ge i förvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag på avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella arrangemang i
konsthallen.
Information i frågan lämnades vid utskottet för samhällsutveckling 2021-02-08 § 35.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-03-18 § 47 att återremittera ärendet till
förvaltningen med motivering att:
- Definitionen av kommersiellt samt vart gränsen går för kommersiellt, ska förtydligas i
beslutsunderlaget.
- Vid försäljning av konst ska kommunen erhålla 10 % av vinsten, ska förtydligas i
beslutsunderlaget.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), med instämmande av Rolf Sörvik (V) och Michael Relfsson
(FO), föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommersiella arrangemang ska avgiftsbeläggas enligt taxa i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 8.
2. Anta följande ändringar i tidigare beslutad taxa av (KF 2019-02-14 § 8) om Hyra av idrottsoch samlingslokaler:
- Definition av kommersiella arrangemang: Evenemang där det eventuellt finns en
koppling till produkter, företag eller tydligt kommersiellt vinstsyfte
- Vid försäljning av konst ska kommunen erhålla 10 5 av vinsten.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S), Rolf Sörviks
(V) och Michael Relfssons (FO) förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Hyra av idrotts- och samlingslokaler – avgifter daterad 2021-03-25
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
Orust kommuns författningssamling
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Revidering av regler för Orust kulturpris, KS/2021:139
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta de föreslagna ändringarna enligt bilaga ”Kulturpris – regler” daterad 2021-03-25 inklusive
redaktionella ändringar som framkom vid dagens sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Stadgarna för Orust kulturpris antogs av kommunfullmäktige § 87/1995.
Orust kulturpris utdelas årligen för förtjänstfulla insatser såsom inom litteratur, konst,
kulturminnesvård, hembygdsforskning, musik, dans, teater, slöjd, bildningsverksamhet eller annan
kulturell verksamhet för Orust kommun och dess invånare.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att ge förvaltningen i uppdrag att
lämna förslag på revidering av reglerna för kulturpriset.
Information om förslag till ändringar lämnades vid utskottet för samhällsutveckling 2021-02-08 §
35.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-03-18 § 48 att återremittera ärendet till
förvaltningen med motivering att det i reglerna ska ändras/förtydligas följande:
- Prisutdelning vartannat år med start 2022.
- Enskilda anställda som har en koppling till kulturverksamheten samt kommunala verksamheter
inte kan ansöka om priset.
Förvaltningen har utifrån beslut reviderat reglerna för Orust kulturpris.
I bilagan daterad 2021-03-25 finns förslag till ändringar.
Det framkom vid dagens sammanträde att vissa redaktionella förändringar bör göras i reglerna
rörande vem som kan nomineras och i vilken månad beslut om tilldelning ska ske.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Kulturpris – regler, daterad 2021-03-25
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
Orust kommuns författningssamling
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Datum

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

15(36)

Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Godkännande av slutrapport för om- och tillbyggnad Ängsviken, KS/2017:641
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna slutrapport av om- och tillbyggnad Ängsviken och lägga ärendet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsbeslut för ombyggnad Ängsviken särskilt boende fattades av kommunfullmäktige
2017-03-09 § 21. Investeringen var en följd av Sektor omsorgs utökade behov av boendeplatser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-07 § 86 om igångsättning av projektet.
Projektering genomfördes under vintern 2017 – 2018 och i samband med den framkom några
tillägg utifrån Sektor omsorgs behov. Personalutrymmen som omklädningsrum och personalrum
samt lägenhetsförråd till nytillkomna lägenheter tillfördes projektplanen.
Kommunstyrelsen beslutade att påbörja genomförande av projektet 2018-10-24 § 239.
En ny projektering genomfördes under vintern 2018-2019. Handlingarna uppdaterades,
korrigerades och brister i underlag kompletterades. En ramhandling för mark togs fram och
samordnades med övriga områden. Budgeten justerades efter genomförd upphandling och
kommunstyrelsen beslutade att fastställa projektplanen 2019-05-29 § 126.
Projektet genomfördes under 2019-2020 och kunde tas i bruk enligt tidplan. Projektet höll budget
och fastighetsenheten ansökte om statsbidrag för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre
personer. Orust kommun har preliminärt beviljats statsbidrag om 1 441 484 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Slutrapport daterad 2021-03-23
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
Sektor samhällsutveckling
Ekonomienheten
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Revidering och förändring av regler för barnomsorg, KS/2020:1320
Utskottet för lärandes beslut
Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg.
2. Att reglerna gäller från och med 2021-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommuns regler för barnomsorg reviderades senast 2015-06-11, därefter har det uppstått
behov av mindre justeringar och förtydliganden.
Följande ändringar har gjorts, antingen av redaktionell karaktär eller utifrån gällande lagstiftning:
• Under rubriken ”Rätt till barnomsorgsplats” har text lagts till kring lagstiftning utifrån
Barnkonventionen och barnperspektivet.
• Under rubriken ”Barnets vistelsetid” har text lagts till kring lagstiftning utifrån
Barnkonventionen och barnperspektivet.
• Ny rubrik: ”Sommarförskola” med text kring hur barnomsorg anordnas och söks under
perioden avseende de fyra veckorna i juli månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
Förslag till reviderade regler för barnomsorg daterade 2021-03-26
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis),
KS/2020:1309
Utskottet för lärandes beslut
Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid.
2. Att reglerna gäller från och med 2021-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommuns regler för barnomsorg på obekväm arbetstid reviderades senast 2017-09-27,
därefter hat det uppstått behov av mindre justeringar och förtydliganden.
Följande ändringar har gjorts, utifrån redaktionell karaktär eller gällande lagstiftning:
• Förtydligande text och om bakgrund och syftet med reglerna.
• Under rubriken ”Rätt till barnomsorgsplats” har text lagts till kring lagstiftning utifrån
Barnkonventionen och barnperspektivet, att rätten till barnomsorgsplats gäller för barn i
förskoleålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
• Nattomsorg erbjuds från två års ålder, men en individuell prövning kan göras vid behov.
• Förtydligande text om att rätten till barnomsorgsplats inte omfattar om vårdnadshavare har
visstidsanställning under 6 månader.
• Reglerna har kompletterats med rubrikerna ”Barns vistelsetid”, ”Inskolning” och
”Sommarförskola” samt med text som beskriver reglerna kring dessa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid daterade 2021-03-26
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Upphandling av skolskjuts, KS/2019:948
Utskottet för lärandes beslut
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen beslutar att:
Ge Sektor Samhällsutveckling i uppdrag att i första hand förhandla fram ett avtal som möjliggör
för skolbussar att använda Tavlebords parkering som omlastningszon mellan bussarna både
morgon och eftermiddag. I ett första skede behöver ett avtal upprättas för perioden augustinovember 2022 med option på vinterhalvåret 2022/2023. Ett sådant avtal är en temporär lösning
i väntan på att ombyggnationen av trafikplatsen vid Tegneby blir klar. Rondell inklusive nya
hållplatser planeras vara klar augusti 2022, dock finns behov av temporär lösning om tidsplanen
inte är möjlig att hålla. I andra hand behöver annan lösning ordnas för omlastning mellan
skolbussar.
Sammanfattning av ärendet
Sektorchef ger information i ärendet inför kommande upphandling av skolskjuts. Under mars har
det getts indikationer om att antal fordon skulle behöva utökas, men efter ytterligare kontroller
beräknas planerad fordonsflotta fungera för upphandling av ny skolskjuts. Kommunstyrelsens
arbetsutskott önskar framöver ha kvar nuvarande service till medborgarna. Anbudsförfarandet
beräknas kunna starta under maj månad.
Utskottet ser behov av annan budgetteknisk lösning kring kostnaderna för skolskjuts respektive
närtrafik. Kommande upphandling bör dock innehålla båda delarna.
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Datum

2021-04-20
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 26 rapporter: 7 rapporter
avser Henåns skola varav 1 avser avslutat ärende, 9 rapporter avser Ellös skola, 7 rapporter avser
Ängås skola och 3 rapporter avser Varekils skola.
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Antagande av Heltidsprojektets slutrapport, KS/2014:305
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Anta slutrapport för Heltidsprojektet
2. Uppdra till förvaltningen att följa novemberstatistiken för att säkerställa att heltidsinförandet
blir bestående över tid utifrån varje sektors specifika förutsättningar och i enligt med gällande
avtal samt befintliga budgetramar.
Sammanfattning av ärendet
Bakgrunden till att erbjuda heltider har flera bottnar, situationen med hög andel deltidsarbetande,
många timvikarier, höga sjukskrivningstal och svårighet att rekrytera personal är områden som i
förlängningen Orust kommuns ledning önskar förändra genom Heltidsprojektet.
Anställningsgraden varierar stort mellan kommunens sektorer. Samma mönster känns igen från
landet i stort där kvinnodominerade yrkesområden har lägre sysselsättningsgrad per anställd, fler
timvikarier och högre sjukskrivningstal än jämställda- eller mansdominerade yrkesområden. Det
har även visat sig svårt att rekrytera och behålla kompetent personal inom bland annat omsorgen,
vilket riskerar att skapa en sämre kvalitet för brukarna genom outbildad personal och hög
personalomsättning. Orust Kommun står dessutom inför, liksom landet i stort, stora
pensionsavgångar. Detta innebär att kvinnodominerade yrkesområden så som omsorgen och
särskilt äldreomsorgen kommer att ha fortsatt behov av många anställda, samtidigt som andelen
invånare i arbetsför ålder minskar.
Projektet har organiserat modeller för att införa heltid som norm för alla tillsvidareanställda i
Orust kommun. Linjeorganisationen har haft ansvar att införa och organisera arbetet utifrån den
övergripande struktur som projektet tagit fram. Införandeprojektet har pågått under drygt fyra år
med start i juli 2015. Arbetet har bedrivits i samverkan med fackliga parter. I samverkan med
fackförbundet Kommunal har, under 2018, en handlings-plan för införandet av heltid tagits fram.
Sektorerna har omfattats successivt enligt fastställd tidsplan. På nationell nivå har Rätt till heltid
varit en prioriterad fråga för Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med
Kommunal. Heltidprojektet på Orust avslutades i december 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Slutrapport Heltidsprojektet
Beslutet skickas till
HR enheten
Sektorchefer för samtliga sektorer
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Förlängningsåren Leader Södra Bohuslän - medfinansiering, KS/2015:804
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Medverka i Leader Södra Bohusläns förlängda programperiod genom att medfinansiera
Leader södra Bohuslän med 400 000 kr per år 2021 och 2022. Finansieringen sker inom
budgeterad ram för politiskt verksamhet.
2. Utse utvecklingschef och kommunutvecklare till kontaktpersoner för Orust kommun
gentemot Leader Södra Bohuslän
Sammanfattning av ärendet
Leader Södra Bohuslän sträcker sig över Göteborgs Södra skärgård, Öckerö, Kungälv,
Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla.
Landsbygdsprogrammet har förlängts och omfattar även 2021–2022. Det innebär att
Leaderområdena kommer att arbeta vidare med sina utvecklingsstrategier för 2014–2020 under
ytterligare två år och kommer att ha pågående projekt och kontor fram till mitten av 2025.
Leader Södra Bohuslän har beviljats 16 969 697 kronor från Jordbruksverket för att driva lokalt
ledd utveckling genom leadermetoden. Till detta krävs 5 400 000 kronor i offentlig
medfinansiering. Det är 400 000 kronor per kommun och år vilket är i linje med vad som tidigare
fakturerats kommunerna. Därmed behövs en fortsatt finansiering för Leader södra Bohuslän en
medfinansiering från deltagande kommuner. Denna är för 2021 beslutad om fyrahundratusen
kronor (400 000 kronor) för Orust deltagande, samma belopp är beslutat för 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Beslutet skickas till
Utvecklingschef
Kommunutvecklare
Leader Södra Bohuslän
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Godkännande av finansiering till samverkansprojekt mellan sektor lärande och omsorg
åren 2021-2023 för att höja andelen elever som får godkända betyg, KS/2021:410
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Bevilja samverkansprojektet finansiering med högst 2 miljoner kronor ur kommunstyrelsens
medel till förfogande som fördelas under åren 2021-2023, i enlighet med tjänsteskrivelse daterad
2021-04-20.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommunen har identifierat ett behov av att förstärka stödet till barn och unga i
mellanstadiet och högstadiet som av olika skäl har svårt att nå målet godkända betyg. Det har
också identifierats ett behov av att öka samverkan mellan sektorerna lärande, omsorg och
samhällsutveckling så att det kommer barnen och ungdomarna tillgodo.
I budget 2021 med plan för 2022 och 2023 finns ett riktat uppdrag att öka samverkan mellan
sektor lärande och omsorg för att tidigt jobba med förebyggande och undvika att barn och
ungdomar hamnar i utanförskap. Det finns också i budgeten avsatt 1 miljon kronor per år 2021
och 2022 för att starta upp samverkansprojektet. Från 2023 ska arbetssätt och metoder vara
inarbetade och finansieras inom ordinarie budgetram. Kostnaderna för samverkansprojektet
finansieras efter särskilt beslut från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Målet med samverkansprojektet är att på lång sikt skapa förutsättningar för att höja andelen
elever i Orust kommun att fullfölja sina studier. Målgruppen i projektet är elever med
problematisk skolfrånvaro. Projektet har också som delmål att antal elever med skolnärvaro skall
öka och rutiner/arbetsmetoder skall arbetas fram för att i ett tidigt skede identifiera risk för barn
och ungas utanförskap.
Projektet startar 2021-04-01 och pågår fram till 2023-03-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Beslutet skickas till
Sektorchef omsorg
Sektorchef lärande
Folkhälsostrateg
Ekonomienheten
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Yttrande angående samråd kring nytt åtgärdsprogram för vatten 2021-2027, KS/2020:1321
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Yttra sig i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2021-03-01 och kompletterande synpunkter från
VA- och planenheten daterade 2021-03-30.
Sammanfattning av ärendet
Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av
Ramdirektivet för vatten (vattendirektivet). Direktivet har införts i svenskt lagstiftning via
miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen och innebär att det krävs en helhetssyn i arbetet
med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust och grundvatten. En viktig del är
att alla berörda, såväl kommuner, myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner är
delaktiga i arbetet.
Under hösten 2020 presenterade Vattenmyndigheten ett samrådsmaterial över förslagen till ny
förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, delförvaltningsplan för åtgärder mot
torka och vattenbrist. Sista datum för att inkomma med synpunkter på materialet är 30 april 2021.
Förvaltningsplanen är ett strategiskt dokument som sammanfattar läget efter den senaste
förvaltningscykeln och beskriver riktningen för det kommande arbetet. I förslaget till
förvaltningsplan redovisas tillståndet i yt- och grundvattenförekomster i distriktet enligt den
kartläggning och analys som Vattenmyndigheten har genomfört under de senaste åren. Dessutom
redovisas de betydande påverkanstryck från mänsklig verksamhet som finns och vilka
miljöproblem de orsakar.
Miljökvalitetsnormerna utgör ett mål för miljökvaliteten i en specifik vattenförekomst.
Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande och finns i flera olika former, där miljökvalitetsnormer
för yt- och grundvatten är en.
Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner som har till uppgift att se till att
miljökvalitetsnormerna följs genom olika administrativa åtgärder, som till exempel tillsyn och
prövning eller genom olika vägledningsinsatser. De administrativa åtgärderna i
åtgärdsprogrammet är bindande för de myndigheter som adresseras.
Åtgärdsprogrammet tar upp vad kommuner och myndigheter behöver göra för att
miljökvalitetsnormerna ska nås. Det är styrmedelsåtgärder som ska skapa förutsättningar att
genomföra konkreta åtgärder. I åtgärdsprogrammet finns sex åtgärder riktade till kommunerna.
Yttrandet på Vattenmyndigheternas samrådsmaterial ska ske i ett webbformulär via myndighetens
hemsida. Svarsalternativen och svaren med motiveringar redovisas i tjänsteskrivelse daterad 202103-01. Efter miljö- och byggnadsnämndens behandling av ärendet 2021-03-17 § 46 har även VAoch planenheten inom sektor samhällsutveckling inkommit med kompletterande synpunkter om
åtgärdsprogram för vatten 2021-2027.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Protokollsutdrag § 46 miljö- och byggnadsnämnden
Kompletterande synpunkter från VA- och planenheten daterade 2021-03-30
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Vattenmyndigheternas Samrådshandling – Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 Västerhavets
vattendistrikt
Beslutet skickas till
Miljöchef
Miljöstrateg
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Motion om omedelbart stöd till miljö- och byggnadsnämnden, KS/2021:155
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10.
Sammanfattning av ärendet
I motion daterad 2021-03-01 föreslår Anders Persson (KD) kommunfullmäktige besluta:
”Att omgående avsätta medel till en snabbare digitaliseringsprocess som möjliggör digitala
bygglov och en digital bygglovsprocess.
Att avsätta medel till MBN till inköp av extra tjänster, så att de kan bearbeta av högen av
bygglovsansökningar och förhandsbesked”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Motion daterad 2021-03-01
Beslutet skickas till
Motionären
Kommundirektör
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Motion om att stoppa användningen av fönsterkuvert inom kommunförvaltningen,
KS/2021:278
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anse motionen vara besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16.
Sammanfattning av ärendet
I motion inkommen 2021-02-22 föreslår Maritha Dyfverman (SD) att:
”Orust kommun bör snarast sluta använda fönsterkuvert och istället börja med etikettadressering
och därigenom säkerställa att möjligheten att kuvert kan källsorteras.”
Utredning
Inom kommunförvaltningen nyttjas olika slags kuvert, bland annat fönsterkuvert.
Tunna/platta kuvert ska, oavsett om de är med eller utan fönster, sorteras som restavfall och
brännas. Kuvert räknas inte som förpackning och ingår inte Förpacknings- och
Tidningsinsamlingens insamling. En annan anledning till att kuvert ej återvinns, oavsett om de
har fönster eller ej, är att själva klistret på kuverten slammar igen maskinerna som används i
pappersåtervinningen.
Ett C5 kuvert med fönster kostar ca 0,20 öre mer än ett kuvert utan fönster. Det är smidigt att
använda kuvert med fönster, eftersom man då slipper att skriva adresser på kuverten eller klistra
på etiketter. Sådan manuell hantering innebär naturligtvis en kostnad utöver själva inköpet av
kuverten.
Bedömning
Att sluta använda fönsterkuvert kan ej motiveras utifrån önskemål om källsortering då kuvert,
oavsett med eller utan fönster, ej ska källsorteras. Någon tydlig kostnadsmässig vinst finns heller
inte. Orust kommun arbetar för närvarande med att införa fler e-tjänster. Att i högre utsträckning
nyttja e-tjänster i handläggningen av ärenden kan vara positivt för miljön (färre pappersutskick).
E-tjänster kan även bidra till smidigare handläggningsprocesser, vilket är positivt för
kommunmedlemmar och andra personer som har ärenden hos Orust kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Motion inkommen 2021-04-16
Beslutet skickas till
Motionären
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
E-förslag om att ta till vara på de lokala förutsättningarna som finns på Orust vid
tillagning av elevers skollunch, KS/2020:1364
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår i e-förslag daterad 2020-11-05 kommunfullmäktige besluta att ta till vara
på de lokala förutsättningarna som finns på Orust vid tillagning elevernas skollunch.
På kommunens hemsida (under näringsliv/upphandling) finns möjlighet att anmäla intresse om
att leverera livsmedel till kommunen. Efter anmält intresse och om grundläggande villkor uppfylls
kan en direktupphandling göras med leverantören.
Orust kommun har särskilt identifierat ekologiskt nötkött som ett prioriterat område för separat
upphandling. Här finns möjlighet för alla lokala producenter att lämna anbud. I kommande
upphandlingar välkomnar vi fler anbudsgivare.
Förvaltningen föreslår avslag av e-förslaget med hänvisning till direktupphandlingsmöjligheten
som finns på hemsidan.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) förslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
E-förslag daterad 2020-11-05
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunsekreteraren
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Datum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
E-förslag om att uppmärksamma rådigt ingripande i samband med brand vid
bränsledepå, KS/2020:1275
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Ingen egen utmärkelse angående För rådigt ingripande instiftas.
2. När person/personer som är folkbokförda i Orust kommun får utmärkelsen För rådigt
ingripande av Brandskyddsföreningen ska det uppmärksammas av Orust kommun, gärna då i
samband med kommunfullmäktige möte.
3. Anse e-förslaget därmed vara besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Sommaren 2020 (20:e juli) uppstod i samband med tankning en häftig explosion och
efterföljande brand ombord på en fritidsbåt i Mollösunds hamn.
Bränsledepån innehöll flera tusentals liter bensin och diesel och risken för en omfattande brand
och ödeläggelse av Mollösunds tätbebyggda centrum var överhängande. Genom ett snabbt och
rådigt ingripande lyckades tre personer släpa iväg den brinnande båten från platsen och ut i
sundet där släckning senare kunde påbörjas.
Det rådiga ingripandet utfördes av Curt Larsson, Morgan Bengtström och Ragnar Johansson.
Bo Eriksson har kommit in med två förslag
Förslag 1
Att Orust Kommun uppmärksammar de tre personer som rådigt genomförde den akuta insats
som räddade Mollösunds trähusbebyggelse och alla i gästhamnen liggande fritidsbåtar med en
plakett och ett följebrev från Kommunstyrelsen ordförande alternativt Kommunfullmäktiges
ordförande. En pengasumma som står i relation till insatsen värde tilldelas dem också. Storleken
på ersättningen får bedömas av berörd nämnd.
Detta kan med fördel göras på årets sista fullmäktigemöte 2020 och i närvaro av lokalpressen
samt publiceras på kommunens hemsida.
Förslag 2
Att Orust Kommun inrättar ett årligt pris för särskilt förtjänstfulla insatser av kommunens
invånare. Kriterier samt en process för nominering och uppmärksammande tas fram och
offentliggörs. Syftet skall vara att utöka målgrupp och fokus från vad dagens motsvarighet
organiserat av Företagarföreningen har. På detta sätt skulle Orust Kommun vara huvudman och
eventet bli en angelägenhet för alla Orustbor.
Utredning
Bo Erikssons fösta förslag som är en mycket fin gest av Bo är tyvärr förverkat då det innebar att
de tre personerna skulle uppmärksammas vid det sista kommunfullmäktige år 2020. Kriterierna
för E-förslag är att det är aktivt i 90 dagar och blir ett ärende till kommunstyrelsen om det får
minst 25 röster inom denna tidsperiod. Förslaget hade inte fått tillräckligt med röster för att
behandlas till sista kommunfullmäktige.
Bo Erikssons andra förslag är att inrätta ett årligt pris för särskilt förtjänstfulla insatser av
kommunens invånare där Orust kommun är huvudman för eventet. Kriterier samt en process för
nominering och uppmärksammande ska då tas fram och offentliggörs.
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Nuläge
Rådigt ingripande delas idag ut av Brandskyddsföreningen för att uppmärksamma den eller de
personer som med rådighet utmärkt sig för att släcka en brand eller rädda en annan människa i ett
livshotande läge. Utmärkelsen utdelas till den eller de personer som har uppmärksammats för
handlingskraftiga och goda insatser i samband med en brand eller annan olycka. En plakett och
ett diplom till den eller de personer som ska uppmärksammas delas ut av den regionala
brandskyddsföreningen i samverkan med kommunens räddningstjänst. Diplomet undertecknas av
räddningschefen och ordföranden i den regionala brandskyddsföreningen.
Brandskyddsföreningen bedömningskriterier för utmärkelsen ”För rådigt ingripande” är:
• Utmärkelsen delas inte ut till någon som arbetar inom räddningstjänsten.
• Utmärkelsen kan delas ut till en person som gjort mer än man kan förvänta sig vid en
händelse som regleras av lagen om skydd mot olyckor.
• Om en person utför ett rådigt ingripande på sin arbetsplats, efter att ha fått erforderlig
utbildning av sin arbetsgivare, kan man förvänta sig att vederbörande agerar på ett
föredömligt sätt. Därför bör inte en sådan insats vara kvalificerande för en förtjänstplakett.
Istället bör arbetsgivaren uppmanas att uppmärksamma den anställde.
• Enligt lagen om skydd mot olyckor har man som privatperson en skyldighet att varna dem
som är i fara och tillkalla hjälp, om man upptäcker eller får vetskap om en brand eller en
olycka. I sådana fall kan man alltså förvänta sig att åtgärd ska vidtas. Därmed kvalificerar
denna insats inte till en förtjänstplakett.
• Enligt lagen om skydd mot olyckor har ägare eller nyttjanderättshavare som själv drabbas an
en brand en skyldighet att i skälig omfattning hindra eller begränsa skador till följd av
branden. I sådana fall kan man alltså förvänta sig att åtgärd ska vidtas. Därmed kvalificerar
denna insats inte till en förtjänstplakett.
• Som privatperson kan man föreslå person/personer i samband med händelse via
brandskyddsföreningens hemsida.
Bedömning
Det finns idag en utmärkelse ”För rådigt ingripande” med riktlinjer via brandskyddsföreningen.
Utmärkelsen är av hög dignitet i hela riket. Skulle ett lokalt pris stiftas kommer det inte ha den
samma höga dignitet som det rikstäckande priset. Däremot är det viktigt att när person/personer
skrivna i Orust kommun får utmärkelsen ”För rådigt ingripande” bör det samordnas mellan
Brandskyddsföreningen, räddningschefen samt kommunfullmäktiges ordförande. Det ska då
uppmärksammas av Orust kommun högtidligen då gärna i samband med ett kommunfullmäktige
möte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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E-förslag om vindskydd längs vandringsleden Orust Tvärs (och andra natursköna
platser), KS/2020:1498
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-30 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Thérése Fried har inkommit med ett E-förslag om att kommunen ska sätta upp vindskydd för att
kunna stanna och rasta när man vandrar men även att kunna övernatta. Therese poängterar att
Leden Orust Tvärs är 4 mil lång och det är väldigt få människor som går hela leden på en dag.
Vindskydd på leden skulle höja ledens attraktivitet.
Therese nämner fördelar med vindskydd för kommunens invånare och besökare såsom:
• Möjlighet att rasta längs leden och kunna söka skydd undan väder och vind en stund.
• Möjlighet till övernattning för vandrare som inte bär med sig tält.
• Möjlighet för familjer att göra en utflykt till ett naturområde och utgå från ett vindskydd med
eldstad där man till exempel kan grilla lite korv eller äta något annat gott medan man leker
och utforskar omgivningen tillsammans.
Therese skriver att så stor del av kommunen där vandringsleder går består av naturreservat som i
de flesta fall tyvärr inte tillåter att man tältar eller campar där så är det väldigt svårt att hitta platser
att övernatta på om man vill leva lite friluftsliv här på nära håll.
Nuläge
Kommunen tecknade 2019 en överenskommelse med Västkuststiftelsen. Västra
Götalandsregionen hade tagit ett övergripande ansvar för regionens större låglands leder,
Bohusleden och Kuststigen och gav Västkuststiftelsen att vara samordnare för ett pilotprojekt
gällande dessa leder. Syftet med projektet var att utveckla Bohusleden och Kuststigen fysiskt och
organisatoriskt samt öka tillgängligheten för vandring.
Västkuststiftelsen har de senaste två åren, på uppdrag av Region Västra Götaland, drivit ett
pilotprojekt gällande utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade vandringsleder. Projektet har
utvecklat en modell för samarbete och samverkan mellan olika parter i ledutvecklingen. Nya
fastställda kvalitetskriterier, skyltprogram och skötselinstruktioner harmonierar med det nationella
ramverk för hållbara leder som håller på att tas fram i Sverige i stort.
Orust kommun har fått 1000 Tkr av Orust Sparbank för att rusta upp alla vandringsleder i
kommunen. Upprustningen av våra vandringleder har följt de nationella ramarna som tas fram.
Medlen har använt till att:
• Medverkat i regional satsning för kvalitetssäkring av Kuststigen och Pilgrimsleden, som
Västkuststiftelsen ansvarar för
• Kvalitetssäkrat samtliga övriga vandringsleder
• Säkerställt att kartor stämmer med ledsträckningar
• Stöttat föreningar som initierat tre nya föreningsdrivna vandringsleder på västsidan
• Förbättrat skyltning av alla vandringsleder
• Förbättrat information/marknadsföring av lederna
• Utökat antalet vägvisare på vandringslederna
• Nya postlådor på Pilgrimsleden
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•

Nya skyltar på Pilgrimsleden
Nya märken på Pilgrimsleden
Ny stolpning/spångar mm på alla vandringsleder

Under 2021 kommer även nya sittplatser och bänkar att ställas upp vid olika ställen på våra
vandringsleder. I planen om ekonomin tillåter finns det även tanke på att anlägga 4 vindskydd.
För att anlägga vindskydd måste kommunen har markägarens tillåtelse då Orust kommun inte är
markägare. Platsen för vindskydd ska vara vid vatten för att kunna släcka elden då eldstad ska
finnas vid vindskyddet. Vindskyddet måste även vara placerat så att det är lätt för personalen att
komma ut och städa och underhålla samt lägga fram ved till eldstaden. Hink för att släcka elden i
eldstaden ska finnas. Det pågår diskussioner med markägare angående att anlägga vindskydd
utmed lederna men tyvärr finns det en stor ovilja hos markägare att anlägga vindskydd på grund
av nedskräpning och risk för bränder. Vid överenskommelse om att anlägga vindskydd ska
markavtal skrivs med markägaren och kommunen. Kommunen står för investeringen samt
underhåll och skötsel av vindskydd. Vi håller med förslagsställaren att vindskydd gynnar folkhälsa
samt ökar attraktiveten för vandringlederna och arbetar med frågan. Vi är tacksamma och stolta
över att ha fått medel av Orust sparbank för upprustning av våra leder då de har en stor betydelse
för Orust kommun. Det är härligt att Thérése tycker våra vandringsleder har blivit bra och är där
ofta för det är precis så vi vill ha det.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
E-förslag daterat 2020-12-30
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Anmälan av inkomna skrivelser, KS/2021:414
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från regionstyrelsen 2021-03-16 § 92, med handlingar.
KS/2021:414
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Anmälan av delegeringsbeslut, KS/2021:24
Sammanfattning av ärendet
Lista med delegeringsbeslut för perioden 2021-03-01 – 2021-03-31, kommunstyrelsen.
Lista med anställningsavtal (2021), numrerade 148-196, HR-enheten.
Redovisning av beslut fattade med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning – sektor
omsorg, sekretess, enligt listor för mars 2021.
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Information från folkhälsorådet, KS/2021:494
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Ordförandens information, KS/2021:5
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