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Övriga deltagare:
Förtroendevalda
Alexander Hutter (S), ej tjänstgörande ersättare
Håkan Bengtsson (M), ej tjänstgörande ersättare
Mikael Relfsson (FO), ej tjänstgörande ersättare
Veronica Almroth (L), ej tjänstgörande ersättare
Rolf Sörvik (V), ej tjänstgörande ersättare
Tjänstemän
Henrik Lindh, kommundirektör
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare
Susanne Ekblad, ekonomichef, § 59
Kristina Bexér, alkoholhandläggare, §§ 63-64
Björn Martinsson, chef affärsdrivande verksamhet § 65
Ronnie Nilsson, fastighetschef, § 68
Anita Mattsson, skolsköterska, § 69
Mayvor Johansson, chef kost/lokalvård § 69
Charlotte Odhe, kostchef § 69
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§ 58
Tillsättning av tjänsten som kommunchef
Dnr KS/2018:1542
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Anställa Henrik Lindh som kommundirektör i Orust kommun. Titeln
kommundirektör ersätter titeln kommunchef.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Då tidigare kommunchef valt att avsluta sitt uppdrag har en rekryteringsprocess
pågått för att rekrytera en ny kommunchef. En rekryteringsgrupp bestående av
politiker och tjänstepersoner har bland de sökande valt ut de personer som varit
mest kompetenta för uppdraget i enlighet med Orust kommuns beslutade process
för rekrytering, kompetensbaserad rekrytering. Samtliga fackförbund som så
önskat har varit delaktiga i processen och har haft en möjlighet att intervjua de
sökande och sedan lämna ett omdöme. De två sökande som man gemensamt valde
ut att gå vidare med genomgick sedan tester med hjälp av rekryteringsföretaget
Tarasso. Med denna bakgrund har rekryteringsgruppen kommit fram till en person
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott till uppdraget som kommunchef i
Orust kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-28
Beslutet skickas till
HR enheten
Administrativa enheten
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§ 59
Budgetförutsättningar för 2020-2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd
Dnr KS/2018:1988
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör samt ekonomichef lämnar muntlig information till
arbetsutskottet om budgetförutsättningar för 2020-2022 för sektor ledning och
verksamhetsstöd.
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§ 60
Antagande av Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier
Dnr KS/2018:1474
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anta upprättat förslag till policy mot kränkande särbehandling, trakasserier,
sexuella trakasserier och repressalier daterad 2019-03-20.
Reservationer och särskilda uttalanden
Kia Nordqvist (MP) samt Lars Larsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Diskrimineringslagen samt Arbetsmiljölagen reglerar arbetsgivarens ansvar att
arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella
trakasserier samt skyldighet att utreda omständigheterna kring uppgivna
kränkningar/trakasserier eller repressalier och vidta de åtgärder som skäligen kan
krävas för att förhindra kränkningar/trakasserier och repressalier i framtiden.
Mot denna bakgrund är ett förslag till policy mot kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier är upprättat.
Syftet med policyn är att klargöra att inga former av kränkningar såsom
kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier är
tillåtet i Orust kommun samt chef och medarbetarens ansvar i dessa frågor.
Policyn är uppdaterad med de förslag på ändringar som KS föreslog i samband
med att man återremitterade förslaget till policy vid KS sammanträde 2019-01-30
§ 36.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-20
Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier daterad 2019-03-20.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott ska
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till policy mot
kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
daterad 2019-03-20.
Kia Nordqvist (MP) samt Lars Larsson (C) yrkar på att kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta upprättat förslag till policy mot kränkande särbehandling, trakasserier,
sexuella trakasserier och repressalier daterad 2019-03-20.
2. Ett dokument ska upprättas för alla anställda och förtroendevalda att signera
och därigenom försäkra Orust kommun att man tagit del av samt förstått
Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat i enlighet med Britt-Marie Andrén Karlssons (S) förslag.
Beslutet skickas till
HR enheten
Orust kommuns författningssamling
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§ 61
Vakansprövning
Dnr KS/2019:241
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Tjänsterna systemförvaltare/verksamhetsutvecklare samt arkivassistent med
registratorsfunktion ska tillsättas.
Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Larsson (C), Kia Nordqvist (MP) samt Rolf Sörvik (V) medges att göra en
protokollsanteckning om att de ställer sig positiva till att tjänsterna tillsätts, men
generellt anser man att det inte är kommunstyrelsens arbetsutskott utan cheferna
inom förvaltningen som ska göra bedömningen om rekrytering behövs.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30 § 22 att införa en särskild prövning i
kommunstyrelsens arbetsutskott vid tillsättning av tillsvidareanställningar och
tidsbegränsade anställningar överstigande 3 månader. Den särskilda prövningen
ska gälla sektor ledning och verksamhetsstöd, sektor samhällsutveckling och
sektor miljö- och bygg. Den särskilda prövningen ska ske enligt en utarbetad rutin
samt innehålla en konsekvensanalys.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-13 att avvakta med
vakansprövning av befattningen systemansvarig/verksamhetsutvecklare till nästa
sammanträde (2019-04-10). Detta med anledning av att det behövs en översyn om
arbetsuppgifterna som tjänsten innefattar kan lösas internt inom organisationen,
istället för att en rekrytering görs. Ansvarig chef har nu tagit fram ytterligare
underlag som arbetsutskottet har att ta ställning till.
Tjänsten som arkivassistent med registratorsfunktion ska även vakansprövas
under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Formulär för vakansprövning systemförvaltare/verksamhetsutvecklare, daterad
2019-03-07
Formulär för vakansprövning arkivassistent med registratorsfunktion, daterad
2019-04-04
Underlag med beskrivning av tjänsten systemförvaltare/verksamhetsutvecklare,
daterad 2019-03-25
Underlag med beskrivning av tjänsten färdtjänsthandläggare/administrativ
samordnare, daterad 2019-03-25
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Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) samt Lars Larsson (C) föreslår
kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att tjänsterna
systemförvaltare/verksamhetsutvecklare samt arkivassistent med
registratorsfunktion ska tillsättas.
Beslutet skickas till
HR-chef
Chef administrativa enheten
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§ 62
Uppdrag för införandet av nytt arbetssätt inom kulturskola och skola
Dnr KS/2018:1394
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar att:
Att uppdra åt förvaltningen att inför hösten 2019 säkerställa att ett nytt arbetssätt
införs i kulturskola och skola samt att det sker i samarbete för att möjliggöra att
instrumentalundervisningen kan ske på dagtid i skolorna.
Sammanfattning av ärendet
Inför skolåret 2019/2020 ändras de organisatoriska förutsättningarna för Orust
kulturskola med anledning av att instrumentalundervisning inte längre kommer att
kunna ske på skoltid ute i skolorna. Anledningen till detta är att juridisk
vägledning från Skolverket samt exemplifierande förlägganden visat på att det
inte är tillåtet att elever går från ordinarie skollektion för att delta i
instrumentalundervisning. Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 § 261 att
uppdra till förvaltningen att ta fram en bred utredning gällande konsekvenser i
kulturskolans verksamhet (utbud, kvalitet och budget) av att
instrumentalundervisning fr.o.m. terminsstart 2019 ska föreläggas helt utanför
skoltid, och i utredningen ska det presenteras lösningar på eventuella negativa
konsekvenser i kulturskolans verksamhet till följd av att instrumentalundervisning
fr.o.m. terminsstart ska föreläggas helt utanför skoltid, samt att utredningen ska
vara färdigställd senast vid ingången av mars månad 2019.
Förvaltningen föreslår att ett nytt arbetssätt bör införas i kulturskola och skola,
samt att schemaläggning sker i samarbete för att möjliggöra att
instrumentalundervisning kan ske på dagtid. Förslaget innebär bibehållande av
dagens kulturskoleutbud med samma kvalitetsnivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-28
Rapport- Konsekvenser av ändrade förutsättningar för Kulturskolan, mars 2019,
Qualitarium
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt
förvaltningen att inför hösten 2019 säkerställa att ett nytt arbetssätt införs i
kulturskola och skola samt att det sker i samarbete för att möjliggöra att
instrumentalundervisningen kan ske på dagtid i skolorna.

Orust kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Rektor kulturskolan
Kultur- och bibliotekschef
Sektorschef lärande
Sektorschef samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11

2019-04-10

Orust kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12

2019-04-10

§ 63
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för restaurang
Dnr KS/2019:386
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Att avslå ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för

Restaurang AB.

Sammanfattning av ärendet
Polismyndigheten har avstyrkt ansökan om att få servera alkohol på restaurang i
till dess att sökande personen är friskriven från brottsmisstankar. Polisens
yttrande väger tungt vid en bedömning om en person är lämplig att inneha ett så
stort ansvar som att servera alkohol. I Alkohollagens 8 kapitel 12 § framgår att
personen ska vara skötsam och i övrigt lämplig att utöva verksamheten. Detta
föranleder handläggaren/utredaren att göra bedömningen att bolaget med dess
företrädare är olämplig att beviljas serveringstillstånd innan kommunen vet om
sökandepersonen blir friskriven brottsmisstankar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-26 samt utredning/underrättelse daterad 201903-13.
Beslutet skickas till
Alkoholhandläggaren
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§ 64
Avgifter avseende tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter
2019
Dnr KS/2019:379
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Ansökningsavgifter för tobakstillstånd införs enligt tabell 1.
2. Årsavgifter för tillsyn och administration av tobak införs enligt tabell 2.
3. Att avgifterna årligen regleras med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Avgifterna avrundas till jämna
tiotal kronor. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober 2019.
Sammanfattning av ärendet
I december 2018 fattade Riksdagen beslut om ”Lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter” (proposition 2017/18:156). Avgifter för att täcka kostnaderna
för detta, enligt självkostnadsprincipen, är med i föreliggande förslag.
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att tillstånd beviljats. Fast
årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten pågår.
Förvaltningen föreslår en anpassning av avgifterna varje år med den procentsats
för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet, som finns
publicerad på SKLs hemsida i oktober månad. Samtliga avgifter justeras avrundat
till jämna tiotal kronor.
Tabell 1
Avgifter för tobakstillstånd

Stadigvarande tobaksförsäljning
Anmälan om betydande
förändring ex i ägarförhållanden
och övertagande av rörelse
Tillfälliga tillstånd
Övriga avgifter t ex
omregistrering, ny ledamot i
styrelse.

Förslag
Orust

7000 kr

Beslutat
Förslag Förslag
Uddevalla Gbg,
Lysekil,
Tjörn
Sotenäs,
mfl
Munkedal
7000 kr
9000 kr 7070 kr

5000 kr

5000 kr

7500 kr

5050 kr

5000 kr
1000 kr

5000 kr
500 kr

7500 kr
2000 kr

5050 kr
1010 kr
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Tabell 2
Fast Årsavgift för tillsyn
och administration

Förslag
Orust

Beslutat
Förslag
Uddevalla Gbg, Tjörn
mfl

Tobakstillstånd

6000 kr

7000 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-25
Beslutet skickas till
Alkoholhandläggare

Tas till hösten

Förslag
Lysekil,
Sotenäs,
Munkedal
6060 kr
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§ 65
Genomförandebeslut av projekt Rossö, utbyggnad av vattenledning
Dnr KS/2017:521
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Genomföra projektet Rossö, utbyggnad av vattenledning utifrån genomförd
projektering och projektplan genom att avsätta totalt 36 mkr inom ramen för
planperiodens investeringsbudget (KF 2018-11-08 § 129)
2. samtliga tillkommande kostnader sammanhållande med investeringen
finansieras av affärsdrivande verksamhet, vatten och avlopp
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har förelagt Orust kommun att med stöd av
51 § i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) att för fastigheter inom
området på Rossö enligt kartbilaga 1, bestämma verksamhetsområde för
dricksvatten samt att se till att behovet snarast, dock senast den 31 december 2019
tillgodoses genom en allmän anläggning för dricksvatten.
Länsstyrelsen tog den 22 januari 2014 emot en begäran från två fastighetsägare i
området, som är företrädare för ett 40-tal fastighetsägare, om att Länsstyrelsen ska
pröva Orust kommuns skyldighet enligt 6 § vattentjänstlagen att tillhandahålla i
första hand vatten, för fastigheterna i området Rossö. Till begäran har karta över
berörda fastigheter bifogats. Klagande har i skrivelsen beskrivit att flertalet av
fastigheterna i området de senaste åren haft problem med att vattnet sinar och att
det är otjänligt på grund av höga järnhalter, fluoridhalter, aluminiumhalter, låga
pH-värden samt inträngning av saltvatten.
Projektering och förfrågningsunderlag har arbetats fram och anbud har inkommit i
mars 2019. Investeringskalkylen har uppdaterats efter inkomna anbud i enlighet
med bifogad projektplan. Inom investeringsramen är sedan tidigare (KF 2017-0329 § 21) 26 mkr avsatta för år 2019. Totalsumman 36 mkr fördelas 17 mkr 2019
och 19 mkr 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-27
Bilaga 3a, Projektplan 2019-03-27

Orust kommun
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Ekonomienheten
Sektor Samhällsutveckling
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§ 66
Firmatecknare för Orust kommun
Dnr KS/2019:292
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Till firmatecknare för Orust kommun utse att var för sig få teckna firman:
Kommundirektör, ekonomichef, kommunstyrelsens ordförande,
kommunstyrelsens 1e vice ordförande.
2. Beslutet skall gälla för denna mandatperiod 2019-2022 eller till dess då en
förändring inträffar som föranleder ett nytt beslut.
Sammanfattning av ärendet
Firmatecknare är den civilrättsliga term som används beträffande personer som
utsetts av styrelse för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att
företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i
aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar.
I kommunallagen finns däremot inga regler om firmatecknare. Vem som
företräder en kommun i avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs istället av
kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning i form av delegering
genom reglemente (från kommunfullmäktige till nämnd) och
delegeringsordningar (inom nämnden och dess förvaltning). I de flesta ärenden
framgår av delegeringsordningen vem som är behörig att underteckna handlingar.
Ibland är avtal/överenskommelser också följden av särskilt fattade beslut av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
Det förekommer dock att kommunens firmatecknare efterfrågas i samband med
ingående av avtal vid ärendetyper som inte anges i delegeringsordningen, eller då
kommunen ansöker om medel till diverse projekt. För att underlätta den
hanteringen fattar därför kommuner beslut om att utse särskild firmatecknare,
trots att bestämmelser om firmatecknare inte regleras i kommunallagen. Då
firmatecknare inte är en egentlig kommunal företeelse har den inte någon naturlig
plats i delegeringsordningen. Av denna anledning föreslås att ett särskilt beslut
om firmatecknare fattas, för att kunna användas vid de tillfällen då firmatecknare
krävs av motparten och då det saknas möjlighet att använda den normalt
tillämpliga delegeringsordningen.

Orust kommun
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Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens 1e vice ordörande
Sektorchefer
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§ 67
Begäran om stöd för investering/projektutveckling, Föreningen Svanesund Lekplats vid badplats
Dnr KS/2018:1733
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Avslå Föreningen Svanesunds ansökan om finansiellt stöd för investering/projekt
gällande lekplats vid badplats i Svanesund.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Svanesunds har inkommit med en ansökan om finansiellt stöd för
investering/projekt gällande lekplats vid badplats i Svanesund.
Det finns lekplatser i Svanesund vilket gör att det kan behövas en bedömning
vilken är den bästa placeringen för en eller flera lekplatser om en satsning görs.
Även om inte badplatsen är en del av det planarbete som startat för Svanesund så
ingår lekplatser i planarbetet.
Kommunen har tillsammans med polisen gjort trygghetsvandringar i Svanesund.
Synpunkter som då kom upp vara att befintlig lekplats behöver rustas upp. Ur ett
folkhälsoperspektiv är det viktig att ett beslut om förändring eller upprustning blir
väl förankrat bland de som bor i området. Regler kring säkerhet på lekplatser är
också en viktig faktor. För att anlägga en lekplats så behövs och en del formalia
skötas som att upprätta nyttjanderättsavtal.
Placeringen av en lekplats vid badet skulle ge förutsättning för att locka fler
besökare till Svanesund. Besöksnäringen gynnas av att det finns aktiviteter som
drar på en ort. På många platser där det finns besökarströmmar väljer man att
addera till aktiviteter som kan förväntas locka fler besökare, eller skapa nöjdare
besökare. På en plats där många barnfamiljer befinner sig har det visat sig att en
lekplats kan skapa ökad trivsel och fler besök. Svanesund har på sommaren stora
strömmar med besökare och fritidsboende och en lekplats vid en badplats kan
förväntas tilltala fler besökare och skapa ökad trivsel. På turistinformationerna i
vårt område är aktiviteter för barn och platser lämpliga för barn efterfrågade.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-07
Begäran om föreningsstöd till Föreningen Svanesund för uppförande av lekplats,
daterad 2018-11-28
Mailkorrespondens mellan sökande samt fritidskonsulent vid Orust kommun
2018-12-03

Beslutet skickas till
Kommunutvecklare
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§ 68
Gemensam fastighetsförvaltning och vaktmästeritjänster inom den
kommunala organisationen
Dnr KS/2019:85
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-13 § 54 att uppdra till
förvaltningen att genomföra en översyn av kommunens vaktmästeritjänster samt
se över möjligheterna till en gemensam fastighetsförvaltning inom den
kommunala organisationen.
Kommundirektör samt fastighetschef informerar arbetsutskottet om hur
fastighetsförvaltningen samt vaktmästeritjänsterna är organiserade inom
kommunen, samt vilka möjligheter till utveckling samt förbättring som
identifierats.
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§ 69
Skolmaten och specialkost på skolorna i Orust kommun
Dnr KS/2019:85
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skolsköterska, kostchef samt enhetschef för kost och lokalvård lämnar
information om skolmaten till kommunstyrelsens arbetsutskott.
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§ 70
Utskottens information
Dnr KS/2019:31
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information från verksamhetsutskotten för
omsorg, lärande samt samhällsutveckling.
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§ 71
Kommundirektörens information
Dnr KS/2019:30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören lämnar aktuell information till kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Orust kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25

2019-04-10

§ 72
Ordförandens information
Dnr KS/2019:13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande lämnar aktuell information till arbetsutskottet.

