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Datum

2022-04-20

Kommunstyrelsen

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra
Det öppna sammanträdet börjar klockan 08:45
Plats och tid Årholmen, 2022-04-27, klockan 08:15
Ledamöter

Ersättare

Catharina Bråkenhielm (S), ordförande
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Alexander Hutter (S)
Ulla Buhr (S)
Anders Arnell (M)
Vakant
Michael Relfsson (FO)
Veronica Almroth (L)
Lars Larsson (C)
Maria Sörqvist (C)
Martin Reteike (MP)
Rolf Sörvik (V)
Martin Oscarsson (SD)
Kaj Kvorning (Oberoende)

Roger Hansson (S)
Eva Skoglund (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Hilden Talje (M)
Håkan Bengtsson (M)
Robert Larsson (M)
Anders Wingård (FO)
Susanne Gustafsson (L)
Daniel Petersson (C)
Kent Kihl (KD)
Ulla Kedbäck (MP)
Ulf Sjölinder (KD)
Maritha Dyfverman (Oberoende)
Ronny Warnesjö (Oberoende)

Övriga
Henrik Lindh, kommundirektör
Elisabeth Martinsson, sekreterare
Utses att justera
Justeringens plats och tid

Digital justering, tisdag 3 april klockan 15:00

1.

Ärende
Förvaltningens information

Diarienummer
KS/2022:98

2.

Information från kommunpolisen

KS/2022:444

Föredragande
Henrik Lindh,
Lena Gardtman,
Carina Johansson,
Katarina Levenby
08:20-08:45
Carl Besslinger
08:45-09:15
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

21.

Ärende
Beslut om rivning av Glimsås 1:249
Landinska villan i Ellös
Detaljplan för Kungsviken 1:25, ny
inriktning
Godkännande av
Samordningsförbundet Västs
årsredovisning 2021 samt beviljande
av ansvarsfrihet
Förslag från Västkom, Hälso- och
sjukvårdsavtal
Förslag från Västkom, Färdplan
strategi god och nära vård
Redovisning av statistikrapport av ej
verkställda beslut kvartal 4 2021
Motion om tidig
föräldrastödsbehandling för att
förebygga trotssyndrom
Remiss – En skärpt syn på brott mot
journalister och utövare av vissa
samhällsnyttiga funktioner
Antagande av Policy-Bisyssla samt
upphävande av tidigare beslut om
Riktlinje för bisyssla KS/2015:933.
Beställning av utökad närbusstrafik
Redovisning av Orustförslag 2021
samt kvarstående medborgarförslag
Beslut om granskning av detaljplan för
Svanesund centrum, norra
Godkännande av exploateringsavtal,
Nösund 1:176
Revidering av taxa för parkering
Beslut om tilldelning av
markanvisning för Huseby 1:96
Prövning av begäran om planbesked
för Mollösund 5:395 och 5:398
Förändring av delegeringsordning för
utskottet för samhällsutveckling
Information: Rapportering av anmälan
till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2022)
Anmälan av inkomna skrivelser

22.
23.

Anmälan av delegeringsbeslut
Ordförandens information

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Diarienummer
KS/2020:707
KS/2015:1817
KS/2021:1580

KS/2022:528
KS/2022:528
KS/2021:702
KS/2021:1006
KS/2022:362
KS/2022:576
KS/2022:699
KS/2022:608
KS/2020:1495
KS/2022:113
KS/2022:458
KS/2021:1008
KS/2022:165
KS/2022:628
KS/2022:232
KS/2021:1580,
KS/2022:722
KS/2022:109
KS/2022:29

Föredragande
Bertil Hjertell
09:15-09:25
Rickard Karlsson
09:25-09:45

Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

ORUST KOMMUN

Catharina Bråkenhielm (S) Emelie Werling Söderroos
Ordförande
Sekreterare
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Omröstningsprotokoll
Parti

Ledamot

Ordinarie
Catharina Bråkenhielm
Britt-Marie Andrén
Karlsson
S
Alexander Hutter
S
Ulla Buhr
M
Anders Arnell
Vakant
FO
Michael Relfsson
L
Veronica Almroth
C
Lars Larsson
C
Maria Sörqvist
MP
Martin Reteike
V
Rolf Sörvik
SD
Martin Oscarsson
Ober. Kaj Kvorning
Ersättare
S
Roger Hansson
S
Eva Skoglund
S
Elsie-Marie Östling
M
Hilden Talje
M
Håkan Bengtsson
M
Robert Larsson
FO
Anders Wingård
L
Susanne Gustafsson
C
Daniel Peterson
KD Kent Kihl
MP
Ulla Kedbäck
KD Ulf Sjölinder
Ober. Maritha Dyfverman
Ober. Ronny Warnesjö
Summa

Tjänstgörande

Ks §

Ks §

Ks §

Ja

Nej avst

Ja

Nej avst Ja

Nej avst

Ja

Nej avst

Ja

Nej avst Ja

Nej avst

S
S

Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Förvaltningens information, KS/2022:98
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Information från kommunpolisen, KS/2022:444
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Beslut om rivning av Glimsås 1:249 Landinska villan i Ellös, KS/2020:707
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna rivning av fastighet Glimsås 1:249 Landinska villan i Ellös.
2. Kostnaderna för rivningen finansieras inom fastighetsenhetens budget.
3. Marken iordningsställs som avlämningsyta och parkering.
Sammanfattning av ärendet
Ellös förskola är idag en treavdelningsförskola som från tid till annan nyttjat ytor i intilliggande
äldreboende samt i fastighet Glimsås 1:249, Landinska villan för att tillgodose behovet av
förskoleplatser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-15 § 194 att starta projektering av en ny
förskola i Ellös på samma plats där förskolan idag är belägen, vilket innebär att den gamla
förskolan rivs. Frågan om fastighet Glimsås 1:249, Landinska villan berördes inte i
projekteringsbeslutet.
Vid en nybyggnation av Ellös förskola görs bedömningen att förskolan inte längre har behov av
lokalerna i fastigheten. Den har länge dragits med arbetsmiljöproblem och skicket bedöms som
gränsen till totalrenovering. Att sälja fastigheten bedöms inte lämpligt då det kan innebära
problem för verksamheten vad gäller buller från förskolan.
Förvaltningen föreslår en rivning av fastigheten och att marken iordningsställs för avlämningsyta
och parkering för förskolan. Skulle ett större behov av förskoleplatser uppstå än beräknat kan
ytan också användas till tillfälliga förskolemoduler.
Ellös förskola kommer inom kort att rivas och det kan finnas en samordningsvinst att genomföra
rivningen av Landinska villan parallellt.
Fastigheten har ett bokfört värde vid utgången av 2021 till 200 tkr. Bedömd kostnad för
rivningen är cirka 250 tkr. Kostnaden för utrangering och rivningen belastar sektor
samhällsutveckling, fastighetsenheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor lärande, sektorchef
Sektor samhällsutveckling, fastighetschef
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Detaljplan för Kungsviken 1:25, ny inriktning, KS/2015:1817
Utskottet för samhällsutveckling beslut
Detaljplan för Kungsviken 1:25, får en ny inriktning med 9 fritidshus och cirka 70 sjöbodsförråd.
Sammanfattning av ärendet
Gällande detaljplan för området vann laga kraft 2014 och ger byggrätt för en handfull större
magasinsbyggnader med hamnändamål. Beslut om att bevilja positivt planbesked för att ta fram
en ny detaljplan även för fritidsboende togs av kommunfullmäktige 2016. Denna detaljplan var
på samråd sommaren 2018. Utskottet för samhällsutveckling föreslår vintern 2021
kommunstyrelsen att besluta om att avbryta detaljplaneläggningen. Kommunfullmäktige
beslutade våren 2021 att planarbetet ska fortsätta med justeringar av planen bland annat utifrån
kulturmiljöanpassning och kommunens viljeinriktning.
Utifrån kommunfullmäktiges beslut att ändras inriktning på detaljplanen genom att ta bort sju
fritidshus jämfört med samrådshandlingen och ersätta dessa med cirka 70 små traditionella
sjöbodsförråd. Detta innebär både en bättre anpassning till kulturmiljön samt till lokalsamhällets
behov av förråd till båtplatserna i hamnen. Förslaget innebär också en mindre påverkan på
bakomliggande fastigheters havsutsikt jämfört med samrådshandlingen. Förslaget har också en
rad fördelar jämfört med gällande plan. Ett genomförande av denna riskerar större privatisering,
sämre lokal anknytning, få förråd knutna till båtplatser samt stor risk för omvandling av de stora
magasinslokalerna till bostäder. Gällande plan innebär jämfört med det nya inriktningsförslaget
också en försämrad havsutsikt för bakomliggande fastigheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
Förslag till ny inriktning - detaljplan för Kungsviken 1:25
Beslutet skickas till
Planenheten
Byggenheten
Miljöenheten
Mark- och exploateringsenheten
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2021 samt beviljande av
ansvarsfrihet, KS/2021:1580
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar följande förslag till Kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2021.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Väst har upprättat en årsredovisning som har lämnats över till
medlemskommunerna.
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska behandla fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
för verksamhetsåret 2021.
Utredning
Samordningsförbundet Väst överlämnar en årsrapport där resultatet för verksamhetsår 2021 är
224 903 kr. Förklaring till det positiva resultatet är att en tjänst varit vakant sedan augusti 2021
samt att annan frånvaro hos personal skapat lägre utgifter än budgeterat. På grund av
Coronapandemin har vissa planerade aktiviteter inte heller kunnat genomföras under året, vilket
också innebär att de ekonomiska resurserna inte nyttjats fullt ut.
I Kommunallag (2017:725) stadgas att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning. Enligt
kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2021 samt en
verksamhetsuppföljning. Förbundet gör den sammantagna bedömningen att förbundet är nära att
uppnå målen om en god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsen uppsatta mål i
verksamhetsplanen för året.
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fastställda
målen för god ekonomisk hushållning.
Bedömning
Lekmannarevisor och auktoriserad revisor tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
De bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Det föreligger inte finnas skäl för Orust kommun att göra en annorlunda bedömning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen
Sof Väst Årsredovisning 2021
Sof Väst Revisionsberättelse auktoriserad revisor 2021
Sof Väst Revisionsberättelse förtroendevald 2021
Sof Väst Granskning av bokslut och årsredovisning 2021
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Förslag från Västkom, Hälso- och sjukvårdsavtal, KS/2022:528
Utskottet för omsorg beslutar att
Föreslå kommunstyrelsen att anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser.
Sammanfattning av ärendet
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både
kommunen och Västra Götalandsregionen. Då avtalet har reviderats har Orust kommun
uppmanats att anta förslaget likt andra berörda parter i Västra Götalandsregionen.
Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i
överenskommelserna kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och
tillit. Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har även gjorts kring att primärvård omfattas
av två huvudmän och att kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
Förslag hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
Beslutet skickas till
Sektor Omsorg
Västkom
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Förslag från Västkom, Färdplan strategi god och nära vård, KS/2022:528
Utskottet för omsorg beslutar att
Föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till Färdplan länsgemensam strategi för god och nära
vård.
Sammanfattning av ärendet
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra
Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara
innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. God och nära vård är riktningen i
omställningsarbetet.
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och
utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Färdplanen är en
övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa,
vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring.
Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i
omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.
Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, samverkan och
tillit mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen samt en gemensam
målbild som visar färdriktningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
Förslag Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård
Beslutet skickas till
Sektor Omsorg
Västkom
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Redovisning av statistikrapport av ej verkställda beslut kvartal 4 2021, KS/2021:702
Utskottet för omsorg beslutar att
Utskottet för omsorg föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 4 2021 för ej verkställda beslut enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4
kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har
skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Rapportering kvartal 4 2021, SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
Statistikrapport
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån

Totalt
rapporterade/
verksamhet

3
2
0
16

0
1
0
1

3
3
0
17

Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Motion om tidig föräldrastödsbehandling för att förebygga trotssyndrom, KS/2021:1006
Utskottet för omsorg beslutar att
Föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22.
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Kristdemokraterna Ragnwi Marcelind augusti 2021 om att komma in
tidigt i föräldrastödsprogram för att motverka att barn och unga utvecklar diagnosen
trotssyndrom.
Bedömning
CPP är en traumafokuserad samspelsbehandling som är ett relativt nytt sätt att jobba med
samspelet mellan barn och förälder/omsorgsgivare. Den rekommenderas som insats för barn i
åldrarna 0-6 år som varit utsatta för olika former av trauman, till exempel våld och övergrepp,
omsorgssvikt, olyckor eller katastrofer. Denna behandlingsmetod ges främst på specialistnivå
(BUP).
Komet är en förkortning för Kommunikationsmetod och är ett program som riktar sig till
föräldrar och även lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter
hemma och i skolan. Programmet bygger på att lära föräldrar och lärare bättre sätt att
kommunicera med barnet. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt
beteende för att minska problemen. En kurs i Komet ger både föräldrar och personal inom
skolan verktyg som på sikt leder till en bättre relation mellan den vuxne och barnet.
Vi har redan idag ett uppdrag från kommunstyrelsen att arbeta med förebyggande insatser.
Verksamheten för vidare diskussioner om olika behandlingsmetoder för att främja det
förebyggande arbetet mot barn och ungdomar där Komet har diskuterats som ett alternativ.
Sektor omsorg har sedan hösten 2021 särskilda SIP ledare som håller i SIP arbetet för
verksamhetsområdet Socialt Stöd. De barn, ungdomar och föräldrar som har behov av eller
önskar SIP erbjuds dessa SIP enligt nya riktlinjer från 2020-11-01.
Det pågår flera olika utvecklingsarbeten kring samverkan och förebyggande insatser i kommunen.
Exempel på förebyggande arbetet och samverkan som finns idag är rådgivningstelefon till
familjebehandlare, fem biståndslösa samtal, ABC kurser för föräldrar till barn i ålder 0-12 år.
Familjebehandlare deltar vid 8 månaders kontroll med BVC (först födda barn).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
Motion daterad 2021-08-24
Beslutet skickas till
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen
Kristdemokraterna
Sektor Omsorg
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Remiss – En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga
funktioner, KS/2022:362
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
anta yttrandet som sitt eget och översända det till Justitiedepartementet
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har gett ett uppdrag att utreda en skärpt syn på brott mot journalister och utövare av
vissa samhällsnyttiga funktioner. Utredningen är nu klart och Orust kommun har fått utredningen
på remiss för yttrande. Utredningen föreslår följande:
Ett förstärkt straffrättsligt skydd för samhällsnyttiga funktioner, som hälso- och
sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänsten, räddningspersonal och utbildningspersonal inom
skolväsendet, genom att det i 17 kap. brottsbalken införs nya straffbestämmelser om:
• våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion,
• grovt våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion,
• förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, och
• grov förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion.
Ingen lagändring eller skärpt straffskala för brottet våld eller hot mot tjänsteman,
Ett förstärkt straffrättsligt skydd för de som yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling eller annan
journalistik genom att det i 29 kap. 2 § brottsbalken införs en ny straffskärpningsgrund där det
vid bedömningen av straffvärdet ska ses som försvårande att brottet begåtts mot en person på
grund av att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller
annan journalistik.
Ingen utvidgning av det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel.
Orust kommun anser sammantaget att förslagen är bra.
Yttrande
Hot och våld är tyvärr ett ökande arbetsmiljöproblem i kommunerna. Den upplevda utsattheten
ökar och på sikt kan det få förödande konsekvenser för möjligheten att utföra ett gott arbete för
våra medborgare, för deras skattemedel och för ett fungerande samhälle, för ett gott liv.
Utredningen lyfter främst personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänsten, räddningspersonal
och inom skolväsendet som särskilt utsatta. Dessa personalgrupper hjälper och skyddar andra,
har stora kontaktytor och många möten med människor. Kontakterna kan inte väljas bort och är
en viktig del av arbetet. Samhället har ett stort intresse av att arbetet kan utföras utan otillbörlig
påverkan och det blir ett problem för hela samhället om dessa yrkesgrupper utsätts för angrepp
när de utför sitt arbete.
Mycket kan åtgärdas genom förebyggande arbete, utbildning, policys, rutiner och fysiska åtgärder,
men långt ifrån allt. Det är därför angeläget att straffskalor ses över för att bättre följa
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen
utvecklingen i samhället i stort och värna vår demokrati. En fri åsiktsbildning är avgörande för en
fungerande demokrati och vi ser allt för många exempel i världen på hur t ex journalister förföljs
och hotas till tystnad.
De straffskalor och brottsrubriceringar som idag är tillgängliga bedöms i många fall som allt för
tandlösa, vilket troligen gör att mörkertalet är stort för dessa brott.
Orust kommun är sammantaget positiv till de åtgärder som föreslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
Betänkande – Skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga
funktioner SOU 2022:2
Brev gällande remiss - Skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga
funktioner SOU 2022:2
Beslutet skickas till
Justitiedepartementet

17(31)

Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Antagande av Policy-Bisyssla samt upphävande av tidigare beslut om Riktlinje för
bisyssla KS/2015:933., KS/2022:576
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Anta upprättat förslag till Policy-Bisyssla.
2. Upphäva tidigare beslut om Riktlinje för bisyssla KS/2015:933
Sammanfattning av ärendet
Riktlinje för Bisyssla har ersatts med denna policy då det fanns risk för otydligt förhållningssätt
utifrån LOA (lagen om offentliga anställningar) avseende om förtroendeuppdrag inom fackliga,
politiska eller ideella organisationer kan innehas för arbetstagaren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
Beslutet skickas till
HR enheten
Administrativa enheten
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Beställning av utökad närbusstrafik, KS/2022:699
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Sektor ledning och verksamhetsstöd får i uppdrag att beställa utökad närbusstrafik till en
kostnad av 725 000 kronor, vilket innebär att närbusstrafiken också kommer att köra
under skolloven.
2. Finansiering sker genom att sektor ledning och verksamhetsstöd får en utökad budgetram
med 725 000 kronor för den samlade närbusstrafiken från ofördelad budget.
Sammanfattning av ärendet
Kostnader för ordinarie närbusstrafik och skolskjuts uppgick 2021till sammanlagt 17,2 Mkr. I
samband med att upphandling genomförts och det nya skolskjutsavtalet börjar gälla från och med
höstterminen 2022 gäller även nytt avtal beträffande närbusstrafiken. I det nya avtalet finns
ordinarie närbusstrafik med till en kostnad på cirka 470 000 kronor. Det finns en möjlighet i
avtalet att avropa en option som gäller utökad närbusstrafik, vilket innebär att trafiken körs även
när skolan är stängd, det vill säga under loven. Optionen kostar cirka 245 000 kronor per år. Den
totala kostnaden per år inklusive utökad närbusstrafik uppgår till cirka 725 000 kronor.
I budget 2022 med plan för 2023-2024 anges att sektor ledning och verksamhetsstöd ska erhålla
en utökad budgetram för att finansiera kostnaderna för närbusstrafiken.
Det nya skolskjutsavtalet innebär minskade kostnader på totalt 7,6 Mkr per år för kommunen.
Budgetramen för sektor lärande har minskats med motsvarande från år 2023. I budget 2022 och
plan för 2023-2024 beräknades den minskade kostnaden till 5 Mkr, inklusive avrop på avtalet för
närbusstrafik. Vidare angavs att beloppet i budgeten kunde både bli högre och lägre, men att
budgetramen för sektor lärande minskas med det faktiska utfallet. Budgeten justeras såväl från
sektor lärande som till sektor ledning och verksamhetsstöd från ofördelad budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten
Connect Bus Sandarna AB
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Redovisning av Orustförslag 2021 samt kvarstående medborgarförslag, KS/2022:608
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen överlämna följande
förslag till Kommunfullmäktige besluta att:
Lägga redovisningen av inkomna Orustförslag samt kvarstående medborgarförslag till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-11 § 31 att införa e-förslag istället för medborgarförslag
och Kommunstyrelsen antog 2019-11-27 § 252 riktlinjer för e-förslag. Enligt riktlinjerna för eförslag ska Kommunfullmäktige årligen få en redovisning av aktuella förslag.
Under 2021 inkom 24 e-förslag.
Av dessa avvisades 10 stycken på grund av att de inte uppfyllde kriterierna för e-förslag enligt
riktlinjerna. I de flesta fall var anledningen att liknande förslag nyligen utretts.
14 stycken förslag lades ut på hemsidan för omröstning, av dessa var det 6 förslag som inte nådde
upp till 25 röster, vilket innebär att de därmed inte utreds.
Beslut har tagits på 5 stycken förslag och 3 stycken förslag ligger just nu under handläggning. Det
äldsta av dessa 3 föll ut för handläggning den 25 januari, och detta ärende är planerat att
behandlas på utskottet för samhällsutvecklings sammanträde den 12 april.
De övriga två förslagen föll ut för handläggning i februari respektive mars.
Det finns även ett medborgarförslag kvar som ännu ej är fullständigt besvarat. Detta ärende är
berett av Kommunstyrelsens arbetsutskott samt Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har
ännu ej handlagt ärendet då förslagsställaren önskar närvara under sammanträdet samt yttra sig,
vilket inte har varit genomförbart under Covid-pandemin. Fullmäktiges ordförande har haft
dialog med förslagsställaren om ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Beslut om granskning av detaljplan för Svanesund centrum, norra, KS/2020:1495
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna samrådsredogörelsen.
2. Planförslaget inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Beslutet fattas med
stöd av 6 kap 7 § miljöbalken.
3. Låta granska detaljplan för Svanesund centrum, norra i enlighet med 5 kap 18 § plan- och
bygglagen.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära
service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust.
Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för planläggning.
Detaljplanen möjliggör ett varierat uppförande av boenden i form av radhus, lägenheter, parhus
eller villor. Totalt möjliggör detaljplanen ungefär 115 nya bostäder. Den planerade förskolan
rymmer 8 avdelningar och kommer att uppföras i kommunal regi. Detaljplanen innebär även att
den befintliga fyrvägskorsningen ersätts med två trevägskorsningar för förbättrad trafiksäkerhet.
Detaljplanen bedrivs med ett utökat förfarande eftersom detaljplanen avviker från
översiktsplanen då ett större område än det utpekade är aktuellt för bostäder.
Den föreslagna detaljplanen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad utveckling av
platsen och planförslaget kan gå ut på granskning enligt reglerna för utökat standardförfarande 5
kap 18 § plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
Plankarta daterad 2022-03-24
Illustrationsplan daterad 2022-03-24
Planbeskrivning daterad 2022-03-24
Samrådsredogörelse daterad 2022-03-24
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Byggenheten
Miljöenheten
Fastighetsenheten
Sektor lärande
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Godkännande av exploateringsavtal, Nösund 1:176, KS/2022:113

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Godkänna exploateringsavtal, daterat 2022-03-24, avseende detaljplan för Nösund 1:176, norra
området.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare tecknat exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplan för del av Nösund
1:176, norra området, har löpt ut. Både kommunen och exploatören har intresse av att nytt
exploateringsavtal tecknas för att genomförandet av detaljplanen ska ske på ett för båda parter
kontrollerat sätt.
Kommunen har tillsammans med exploatören tagit fram ett nytt avtalsförslag med vissa
förändringar men som i huvudsak överensstämmer med tidigare tecknat avtal.
Enligt avtalet ska exploatören stå för de kostnader som uppkommer vid genomförandet av
detaljplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
Exploateringsavtal, daterat 2022-03-24
Översiktskarta
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till
kommunfullmäktige att besluta:
Godkänna exploateringsavtal, daterat 2022-03-24, avseende detaljplan för Nösund 1:176, norra
området.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten

22(31)

Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Revidering av taxa för parkering, KS/2022:458
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Anta reviderad taxa för parkering, daterad 2022-03-28.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av presidiet för utskottet för samhällsutveckling kommer sektor samhällsutveckling
att byta plats på husbilsparkeringen på Tuvesvik och en av besöksparkeringarna för personbilar.
För att få bättre rotation på besöksparkeringarna närmast färjeterminalen föreslås parkeringstaxan
höjas till 20 kronor/timme och 220 kronor/dygn. Tidigare har taxan varit 10 kronor/timme och
120 kronor/dygn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
Översiktskarta daterad 2022-03-24
Förslag till beslut under sammanträdet
Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att
besluta:
Taxa för parkering antas med justeringar för Personbil klass I, där betalning endast sker 15 mars15 september för områdena Tuvesvik, besöksparkering närmast garage, och övriga Tuvesvik,
samt för Personbil klass II där betalning sker med samma intervall som för Personbil klass I.
Anders Arnell (M) förslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige
att besluta:
Anta reviderad taxa för parkering, daterad 2022-03-28.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Anders Arnells (M) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Beslut om tilldelning av markanvisning för Huseby 1:96, KS/2021:1008
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Tilldela exploatören markanvisningen för Huseby 1:96 enligt inlämnat anbud med ett
markpris på 12 000 000 kronor.
2. Godkänna genomförandeavtal daterat 2022-04-04.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-27 att gå ut med en inbjudan till markanvisning för
kommunens fastighet Huseby 1:96.
Med anledning av ovanstående har Orust kommun genomfört en markanvisning av sin fastighet
Huseby 1:96 i Ellös. Markanvisningen har genomförts i enlighet med kommunens riktlinjer för
markanvisning och exploateringsavtal. I den aktuella inbjudan till markanvisning framgick att
upplåtelseformerna äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt kan accepteras inom
markanvisningsområdet.
Den tillåtna markanvändningen inom markanvisningsområdet regleras av en befintlig detaljplan
(Detaljplan för Ellös tätort, Husebybergen etapp två) som vann laga kraft 1993-07-21.
Markanvisningsområdet är reglerat som område för bostadsändamål (B) i gällande detaljplan.
För den aktuella markanvisningen hade kommunen satt ett lägsta acceptpris. För att förslagen
skulle utvärderas i övriga bedömningskriterier fick anbuden inte understiga acceptpriset.
Förvaltningen har utvärderat samtliga inkomna anbud på den aktuella markanvisningen varav
Exploatörens anbud innebar den bästa helhetslösningen. Med anledning av detta har
förvaltningen tagit fram ett genomförandeavtal tillsammans med den vinnande exploatören.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Tilldela exploatören markanvisningen för Huseby 1:96 enligt inlämnat anbud med ett
markpris på 12 000 000 kronor.
2. Godkänna genomförande avtal daterat 2022-04-14.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
Genomförandeavtal daterat 2022-04-04
Översiktskarta
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Planenheten
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Prövning av begäran om planbesked för Mollösund 5:395 och 5:398, KS/2022:165
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Mollösund 5:395 och 5:398 i
Orust kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Mollösund 5:395 och 5:398.
3. Förvaltningen skall teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet
påbörjas.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan syftar till att möjliggöra utveckling av industriverksamhet genom att i en ny detaljplan
utöka området för industri samt införliva mark för en sjövattencistern som idag arrenderas från
kommunen. Sökande bedriver verksamhet där man odlar och bereder musslor och är i behov av
att expandera. Fastigheten är belägen i Lerviks industriområde där komplettering av industri och
hamnverksamheten föreslås i kommunens översiktsplan från 2009. Det specifika område som
omfattas av ansökan pekas ut som lämpligt för utökning av småindustri och service. Ansökan är
därmed förenlig med kommunens översiktsplan. Större delen av området för ansökan ligger inom
strandskyddat område. Kommunen bedömer att det finns förutsättningar för upphävande av
strandskydd enligt 7 kap 18 c§ skäl 4. Tillfartsvägen till de aktuella fastigheterna ligger lågt och
inom riskområde för översvämning vid 100-årshändelse. På lång sikt bedöms det bli aktuellt att
höja vägen. Det kan därmed vara lämpligt att skapa förutsättningar för en höjning av
tillfartsvägen i samband med ett detaljplanearbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-2003-24
Ansökan för planbesked inklusive bilagor
Beslutet skickas till
Sökande
Mark och exploatering
Bygg och miljö
VA
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Förändring av delegeringsordning för utskottet för samhällsutveckling, KS/2022:628
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Ändra delegeringsordningen för utskottet för samhällsutveckling till
1. Ansvara för detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
2. Beslut om samråd av detaljplaner som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt.
Sammanfattning av ärendet
Planenheten har gjort en genomlysning av nuvarande rutiner och arbetssätt i samband med
framtagande av detaljplaner genom en detaljerad kartläggning av planprocessen, vilket även
inkluderar den politiska förankringen och beslutsprocessen. Det övergripande syftet med
genomgången har varit att se över möjligheterna att effektivisera och förkorta planprocessen
samtidigt som en förstärkt politisk medverkan och insyn kan utvecklas.
En väsentlig del av tidsåtgången i planprocesser utgörs av den formella politiska hanteringen. I
samband med samråd, granskning och antagande fattas idag ett antal politiska beslut som föregås
av information. I plan- och bygglagen finns inga krav på att formella beslut annat än för beslut
om antagande av detaljplan. En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får
uppdra till kommunstyrelsen eller utskott att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt. Det finns således inga lagkrav på att till exempel fatta beslut om
samråd och granskning.
Förslaget till nytt arbetssätt tar fasta på möjligheten att förkorta tidsåtgången genom att minimera
antalet formella beslut för merparten av planerna. En viktig skiljelinje föreslås för planer som inte
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. För denna typ av planer föreslås i stället
ett nytt arbetssätt mellan planenheten och utskottet som innebär en fortlöpande information och
dialog om pågående planer i kommunen – med fokus på det tidiga skedet av processen. Den
politiska insynen och inflytandet kan härigenom snarare öka eftersom antalet tillfällen för
diskussion och politisk vägledning, i princip för alla typer av planer, kan vara fler än antalet
formella beslutstillfällen. För att uppnå tidsbesparing i den politiska hanteringen av detaljplaner
förslås nuvarande delegeringsordning till utskottet för samhällsutveckling ersättas med:
1. Ansvara för detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
2. Beslut om samråd av detaljplaner som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
Beslutet skickas till
Planenheten
Mark- och exploateringsenheten
Orust kommuns författningssamling
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022),
KS/2022:232
Utskottets för lärandes beslut
1.
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
2.
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 (2022)
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 20 rapporter: 6 rapporter
avser Henåns skola och 14 rapporter avser Ängås skola.
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Anmälan av inkomna skrivelser, KS/2021:1580, KS/2022:722
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Väst Styrelseprotokoll nr 1 22 mars 2022
KS/2021:1580
Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund rörande konsekvenser av Arbetsförmedlingens
reformering för kommunerna i Fyrbodalsregionen
220331 § 31 Förbundsdirektionen; Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i
Fyrbodal
KS/2022:722
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Anmälan av delegeringsbeslut, KS/2022:109
Sammanfattning av ärendet
Lista över delegerade beslut, Kommunstyrelsen 220324-220420
Anställningsavtal numrerade 164-219, HR-enheten
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Datum

2022-04-20
Kommunstyrelsen

Ordförandens information, KS/2022:29
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