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Plats och tid Årholmen, kommunhuset, 2022-11-09, klockan 08:15-09:55 

Beslutande Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
 Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 
 Håkan Bengtsson (M), tjänstgörande ersättare för Anders Arnell (M) 
 Lars Larsson (C) 
 Martin Reteike (MP) 
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

Utses att justera Lars Larsson (C), Catharina Bråkenhielm (S) 

Justeringens  
plats och tid Digital justering, måndag 14 november klockan 15:00 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 145-148 
 Emelie Werling Söderroos 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Catharina Bråkenhielm (S) 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Lars Larsson (C) 
 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-11-09 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande 2022-11-15 nedtagande   2022-12-07 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunförvaltningen, kommunhuset, Henån 

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Emelie Werling Söderroos 
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Övriga deltagare: 

Ej tjänstgörande ersättare 
Alexander Hutter (S) 

Veronica Almroth (L) 

Rolf Sörvik (V) 

 

Tjänstepersoner 
Henrik Lindh, kommundirektör 

Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 

Ann-Britt Svedberg, utvecklingschef 

Thomas Klövheden, kris- och beredskapsstrateg 

Carina Johansson, chef sektor samhällsutveckling 

Erik Ysander, mark- och exploateringsingenjör § 145 

Nina Hansson, mark- och exploateringschef § 145 

Elin Bergendahl, mark- och exploateringsingenjör § 145 

Andreas Sjögren, chef affärsdrivande verksamhet § 146-148 

Robin Abrahamsson, enhetschef renhållning § 146-148 

 

  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  3 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09 

 

 

 

 
 

§ 145 KS/2021:113 

Dialog om utveckling av Södra Strandvägen 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Mark- och exploateringsingenjör informerar om arbete med detaljplan för Henån Centrum Södra. 
En skredsäkring av ån ska ske, med beräknad entreprenadstart 2024. 

Markförhandlingar sker med fastighetsägare av Henån 1:245. 

Dialog förs om hur man ska arbeta vidare med detaljplanen. 
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§ 146 KS/2022:1688 

Information gällande framtagande av vattentjänstplan 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

En ny lagstiftning införs från 1 januari 2023. Lagstiftningen innebär att kommunen ska ha en 
vattentjänstplan som ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna 
vattentjänster ska tillgodoses. 

En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att de allmänna VA- anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av 
skyfall. 

Planen kommer att arbetas fram under 2023, kommunfullmäktige beslutar sedan om antagande. 
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§ 147 KS/2022:1689 

Information om framtagande av ny kommunövergripande avfallsplan 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Den senast antagna avfallsplanen sträckte sig över perioden 2017-2021, en ny avfallsplan måste 
därför arbetas fram. Nytt omvärldsläge med högre krav på klimatvänliga åtgärder kräver att en ny 
avfallsplan innehåller mål om cirkulär ekonomi och ökat fokus på restströmmar.  

En ny lagstiftning från 2020 kräver också att planen bland annat ska innehålla information om mål, 
syfte, åtgärder och styrmedel. Avfallsplanen ska även innehålla en bedömning av framtida 
insamlingssystem och anläggningar, beskrivning av nuläget, uppgifter om nedlagda deponier med 
mera. 

Under 2023 ska beslut om budget och projektplan tas, samt arbete påbörjas. Under 2024 ska 
genomförandet ske. 

Efter 1 januari 2023 kommer kommunerna ta över ansvaret för insamling av förpackningsavfall. En 
tidplan över olika steg i omarbetning av platser för insamling av förpackningsavfall presenteras 
också. 
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§ 148 KS/2022:1686 

Information om arbete med nödvattenplan 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att ta fram en nödvattenplan har påbörjats och kommer att fortsätta under det 
kommande året. En arbetsgrupp för detta är utsedd. 

Under hösten deltog ett antal representanter från Orust kommun i en gemensam nödvattenövning 
med Tjörns och Stenungsunds kommuner. Från övningen tar man med sig lärdomar till det fortsatta 
arbetet i framtagandet av en nödvattenplan. 

I nödvattenplanen kommer bland annat planering för att upprätthålla funktionalitet vid störning, 
prioriteringar och krisplaner samt skydd av vattentäkter att ingå. 
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