2018-11-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

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

Plats och tid

Beslutande

Övriga

Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån
2018-11-14 08:15

Ledamöter

Ersättare

Kerstin Gadde (S), ordförande
Lars Larsson (C)
Kristina Svensson (MP)
Hans Pettersson (M)
Veronica Almroth (L)

Catharina Bråkenhielm (S)
Maria Sörkvist (C)
Alexander Hutter (S)
Anders Arnell (M)
Ulf Sjölinder (L)

Jan Eriksson, kommunchef
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare

Utses att justera
Justeringens

Administrativa enheten, kommunhuset, Henån

plats och tid

Måndag 19 november klockan 15:00
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Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Information om process och innehåll Kulturplan 2019-2022

KS/2016:577

Rickard Wennberg
08:20-08:50

2.

Utredning om kulturskolans framtida
verksamhet

KS/2018:1394

Rickard Wennberg
Elisabeth Ahlberg-Lööf
Henrik Lindh
08:50-09:30
s. 1-2

3.

Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och
försäljning av mark

KS/2018:708
*TILL KF*

Markus Ekstorm
10:00-10:20
s. 3-12

4.

Information om sjöbod i Ellös

KS/2018:594

Markus Ekstorm
Nina Hansson
Henrik Lindh
10:20-10:40

5.

Information om underhållsplaner för
kommunens fastighetsbestånd

KS/2012:1748

Ronnie Nilsson
10:40-11:20

6.

Information - övergripande genomgång av
resursfördelning inom Orust kommun

KS/2018:67

Susanne Ekblad
11:20-12:00

7.

Intern kontroll 2019

KS/2018:1291

Per Einarsson
13:00-13:45

8.

Prognosrapport till och med oktober 2018

KS/2018:303

Per Einarsson
13:45-14:15

9.

Beslut om igångsättning för
investeringsprojekt - nya ugnar
Kaprifolgården

KS/2018:1398

s. 13

10.

Stöd till drift av snabbladdare för elfordon

KS/2018:1361

s. 14-15

11.

Val av borgerlig begravningsförrättare

KS/2018:1431

s. 16

12.

Förslag till borgerlig vigselförrättare

KS/2018:1432

s. 17-18

13.

Behandling av personuppgifter enligt
dataskyddslagstiftningen

KS/2018:1399

s. 19-30
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Ärende

Dnr

Föredragande

14.

Tillsynsplan enligt alkohollagen,
tobakslagen, lag om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare

KS/2018:1342

s. 31-34

15.

Åtgärd med anledning av 9 kap 17 §
Alkohollagen

KS/2018:1412

Christoffer Nilsson

16.

Åtgärd med anledning av 9 kap 17 §
Alkohollagen

KS/2018:1417

Christoffer Nilsson

17.

Kommunchefens information

KS/2018:72

18.

Utskottens information

KS/2018:70

19.

Ordförandens information

KS/2018:71

ORUST KOMMUN
Kerstin Gadde

Maja- Liisa Odelius

Ordförande

Sekreterare
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Omröstningsprotokoll
Parti

Ledamot

Tjänstgörande
KSAU §

Ordinarie
S
C
MP
M
L
S
C
S
M
L

Kerstin Gadde
Lars Larsson
Kristina Svensson
Hans Pettersson
Veronica Almroth
Ersättare
Catharina
Bråkenhielm
Maria Sörkvist
Alexander Hutter
Anders Arnell
Ulf Sjölinder
Summa

Ja

Ja

KSAU §

Nej

Avst

Nej

Avst

Ja

Ja

KSAU §

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Nej

Avst

Avst
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Information om process och innehåll - Kulturplan 2019-2022
Dnr KS/2016:577
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och bibliotekschef informerar om det pågående arbete med kulturplan
2019-2022.
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Utredning om kulturskolans framtida verksamhet
Dnr KS/2018:1394
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
utreda konsekvenser i kulturskolans verksamhet (utbud, kvalitet och budget) av att
instrumentalundervisning fr.o.m. terminsstart 2019 ska förläggas helt utanför
skoltid.
Sammanfattning av ärendet
Inför skolåret 2019/2020 ändras de organisatoriska förutsättningarna för Orust
kulturskola i och med att instrumentalundervisning inte längre kommer att kunna
ske på skoltid ute i skolorna. En utredning behöver göras där konsekvenser
genomlyses och åtgärder listas utifrån att kommunfullmäktiges beslutade mål, den
nationella kulturskolestrategin och FNs barnkonvention är gällande ledstjärnor.
Utredning
Bakgrund
Kulturskolan har historiskt sett bedrivit instrumentalundervisning upp till årskurs 9
på dagtid ute i skolorna. Undervisningen sker i 20-minuterspass och förläggs i
möjligaste mån i anslutning till raster, så att elev 1 går ifrån de sista 10 minuterna
från ordinarie skollektion och använder 10 minuters rasttid för
instrumentalundervisning. Elev 2 använder 10 minuters rasttid och anländer
efterföljande skollektion 10 minuter senare. På kvällstid har kulturskolan
undervisning för äldre elever med fördjupning och längre undervisningspass samt
gruppundervisning.
Inför läsåret 2019/2020 har Sektorschef Lärande meddelat, med stöd av
Skolverkets juridiska vägledning och exemplifierade förelägganden, att en
förändring krävs och att det inte längre blir möjligt att bedriva
instrumentalundervisning genom att eleven får gå ifrån ordinarie skollektion.
Nuläge
Kulturskolan bedriver instrumentalundervisning dagtid ute på våra grundskolor i
Henån, Svanesund, Varekil och Ellös. Sammantaget är det ca 260 elever som
beretts plats, med en kö om 112 st. Det är således ca 20% av totala antalet
skolelever på ca 1300 som spelar instrument. På de små skolorna är det 14
(Varekil) resp 18 elever (Ellös). Lektionerna om 20 minuter, läggs företrädesvis i
anslutning till raster för att ta så lite skoltid som möjligt. I några fall (hösttermin
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2018 är det 17 elever) behöver eleven gå ifrån 20 minuter från ordinarie lektion,
dvs. hela instrumentalundervisningstiden är förlagd på ordinarie skoltid.
Förfaringssättet med instrumentalundervisning på skoltid är traditionellt i
landsbygdskommuner och så sent som i oktober månad sändes en fråga ut till
kulturskolechefsnätverket och 36 kommuner svarade att de organiserade
instrumentalundervisningen på likartat sätt.
Under året har en nationell strategi antagits för den kommunala kulturskolan.
Regeringens mål är” att främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög
kvalitet i såväl utbud som undervisning”. För att nå det nationella målet
presenterar regeringen flera satsningar som består av bidrag för utveckling, stöd
till förbättrad kompetensförsörjning och stöd till nationell samordning.
Bedömning
Kulturskolans verksamhet behöver utredas utifrån nya förutsättningar. Målet är att
finna organisatoriska former för att kunna fortsätta en utveckling
överensstämmande med kommunfullmäktiges övergripande mål och den
nationella strategin.
Utredningen bör
- kartlägga vilka konsekvenser en sådan ändring ger på befintlig
kulturskoleverksamhet (innehåll och budget), dess målgrupp och personal med
beaktande av barnkonventionen, samt
- föreslå och lista åtgärder för att minst bibehålla dagens utbud och samma
kvalitetsnivå.
-hur det statliga stödet utifrån den nationella strategin kan användas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-24
Beslutet skickas till
Kulturskolans rektor
Kultur- och bibliotekschef
Sektorschef Lärande
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Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark
Dnr KS/2018:708
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark,
daterad 2018-10-25
Sammanfattning av ärendet
Kommunen saknar idag riktlinjer för hur upplåtelser, förvärv och försäljning av
mark bör hanteras. Genom uppdragsdokument för 2017-2019 och detaljbudget för
2017, fick Sektor Samhällsutveckling i uppdrag att ta fram styrdokument för
mark- och exploateringsverksamheten i syfte att ge tydligare inriktning för
prioriteringar. Förvaltningen har tidigare tagit fram styrdokumenten riktlinjer för
sjöbodar och sjönära byggnader samt riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal. Sektor Samhällsutveckling har nu tagit fram föreslagna
riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
Utredning
Nuläge
Kommunen saknar idag ett styrdokument som reglerar hur kommunen ska hantera
upplåtelser, förvärv och försäljning av mark. Det finns idag ett antal separata
politiska beslut som bland annat reglerar vissa arrendeavgifter, försäljning av
småhustomter och verksamhetstomter.
Bedömning
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra kommunens hantering och långsiktiga
förvaltning av kommunägd mark avseende upplåtelser, förvärv och försäljning
samt att skapa förutsättningar för att nå politiskt uppställda mål. Riktlinjerna är
även viktiga för att få en enhetlig, effektiv och likställd hantering av markärenden.
Riktlinjerna är vägledande vilket innebär att avsteg kan göras om särskilda skäl
föreligger.
Det är viktigt att kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden i syfte att
säkerställa nutida och framtida utveckling av kommunens samhällen och
infrastruktur. Innan försäljning av en fastighet eller del av fastighet genomförs bör
kommunen göra en bedömning om marken utgör strategisk mark eller av andra
skäl bör stanna kvar i kommunens markreserv.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-25
Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark, daterad 2018-10-25
Beslutet skickas till
Plan, mark och exploatering
OKFS
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Information om sjöbod i Ellös
Dnr KS/2018:594
Sammanfattning av ärendet
En yrkesfiskare har i skrivelse daterad 2018-06-11 framfört önskemål om att bland
annat köpa en kommunal sjöbod i Ellös.
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Information om underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd
Dnr KS/2012:1748
Sammanfattning av ärendet
Fastighetschef informerar om underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd.
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Information - övergripande genomgång av resursfördelning inom Orust
kommun
Dnr KS/2018:67
Sammanfattning av ärendet
Sektorschef för omsorg informerade på kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträde 2018-10-10 § 97 om arbetet med att få budget i balans.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade då att vid nästa sammanträde få en
genomgång från ekonomienheten om den övergripande resursfördelningen inom
kommunen.

12
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Intern kontroll 2019
Dnr KS/2018:1291
Sammanfattning av ärendet
Diskussion samt val av kontrollpunkter för sektor ledning och verksamhetsstöd
inför intern kontroll 2019.
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Prognosrapport till och med oktober 2018
Dnr KS/2018:303
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Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - nya ugnar Kaprifolgården
Dnr KS/2018:1398
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. att godkänna igångsättning av investeringsprojekt – Nya ugnar Kaprifolgården
– med total investeringsram om 0,65 miljoner kronor (2018-03-08 och § 32 för
av KF beslutad investeringsram) och
2. att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
finansieras av den förslagsställande sektorn
Sammanfattning av ärendet
Investeringen ingår i av KF beslutad investeringsram, vilken antogs 2018-03-08.
Investeringen avser nya ugnar till Kaprifolgården.
De ugnar som finns i köket på Kaprifolgården idag är mer än 10 år gamla och
behöver därför bytas ut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-24.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorchef SU
Verksamhetschef kost och lokalvård
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Stöd till drift av snabbladdare för elfordon
Dnr KS/2018:1361
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Bevilja föreningen Orust Kretsloppsakademi 50 000 kr i stöd för drift av
laddare för elfordon 2018
2. Kostnaden finansieras genom Kommunstyrelsens medel till förfogande
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Orust Kretsloppsakademi har under 2017 och 2018 i ett projekt byggt
ut en infrastruktur för laddning av elfordon på Orust. Snabbladdare har etablerats
på fem platser i kommunen; Henån, Ellös, Svanesund, Varekil och Mollösund.
Projektet har till 75 % finansierats genom projektmedel från Klimatklivet
(Naturvårdsverket), samt i övrigt av Orust Sparbank, Västra Orust Energitjänst,
med flera företag.
För att finansiera den fortsatta driften av dessa snabbladdare söker föreningen stöd
från Orust kommun. Föreningen uppskattar den årliga driftskostnaden till 100 –
120 tkr. Det nu ansökta stödet avser år 2018 och inte den framtida driften. Strax
innan sommaren etablerade man också en betallösning för de som laddar; EV
Cloud, som drivs av Cloudcharge i Göteborg. Föreningen bedömer dock att detta
sannolikt endast täcker en mindre del av kostnaderna då det fortfarande ska vara
attraktivt att ladda samt att införskaffa elfordon.
Även den kommunala elfordonsparken ges möjlighet att använda laddarna vilket
föreningen anser vara ytterligare incitament för ett kommunalt stöd.
Utredning
Satsningen på snabbladdare ligger väl i linje med Energi- och klimatstrategi 20172030, antagen av kommunfullmäktige 2017-10-12 KF § 90, samt Handlingsplan
2018 med plan för 2019-2020 antagen av kommunstyrelsen 2018-01-24 KS § 15.
I strategin står bland annat; ”Orust har som mål att vara energi- och klimatneutralt.
Klimatbelastningen per person i Orust kommun ska vara på en nivå som inte
äventyrar jordens klimat. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att
den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra
mål för hållbar utveckling inte äventyras. För att nå målet har vi valt att fokusera
på de två största källorna av koldioxidutsläpp i Orust: energi och transporter”
Målet enligt ovan omfattar Orust som geografiskt område. När det gäller Orust
kommuns egna verksamheter så finns i handlingsplanen på flera stället uttryckt att
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fossildrivna personbilar ska ersättas med elbilar, samt att öka andelen eldrivna
transporter. För att stimulera fler invånare och företag att investera i elfordon
behövs en väl utbyggd infrastruktur för att snabbt och effektivt kunna ladda
elfordonen. Denna laddinfrastruktur blir även tillgänglig för kommunens
verksamheters fordon vilket bidrar till att fler fossildriva fordon kan ersättas med
eldrivna.
Genom denna satsning av Orust Kretsloppsakademi, har Orust blivit känt i Sverige
som en av de kommuner som är mest framstående när det gäller satsningar på
laddstationer för elbilar. Orust är en av de fem kommuner som var nominerade till
Laddguldet 2018 – titeln för Sveriges bästa elbilskommun. Orust delade
fjärdeplatsen med Göteborg. Denna uppmärksamhet bidrar till att stärka Orust
kommuns attraktivitet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-23
Beslutet skickas till
Orust Kretsloppsakademi
Ekonomichefen
Kommunchefen
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Val av borgerlig begravningsförrättare
Dnr KS/2018:1431
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen:

Sammanfattning av ärendet
I mail daterat 2018-10-09 ansöker Kia Nordqvist, Henån, om att bli utsedd som
borgerlig begravningsförrättare. Kia Nordqvist är utbildad begravningsrådgivare.
Beslutsunderlag
Mail daterat 2018-10-09
Beslutet skickas till
Sökande
Troman
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Förslag till borgerlig vigselförrättare
Dnr KS/2018:1432
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen:

Sammanfattning av ärendet
I mail daterat 2018-10-09 samt 2018-10-10 ansöker Kia Nordqvist, Henån, om att
från kommunens sida till Länsstyrelsen bli föreslagen som borgerlig
vigselförrättare.
Beslutsunderlag
Mail daterat 2018-10-09 samt 2018-10-10
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Sökande
Troman
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Behandling av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen
Dnr KS/2018:1399
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Styrdokumentet ”Behandling av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen –
Riktlinjer” antas att gälla för samtliga verksamheter i Orust kommun och för all
form av personuppgiftsbehandling som omfattas av dataskyddslagstiftningen.
Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen har ersatt tidigare Personuppgiftslagen (PuL) och ska
skydda enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och det
fria flödet av sådana uppgifter inom EU och EES.
Dataskyddsförordningen ställer krav på tydliga styrdokument som visar hur vi
arbetar för att uppfylla de krav som ställs i förordningen. Det saknas idag
styrdokument inom detta område.
Av kommunchef, tillsatt projektledare, har i samverkan med samordnare arbetat
med implementeringen av dataskyddsförordningen. Nu aktuella riktlinjer för
beslut är en del i detta arbete.
Riktlinjerna definierar organisation, roller och ansvarsområden som ska finnas i
Orust kommun för att säkerställa att all behandling av personuppgifter sker enligt
dataskyddsförordningen med kompletterande dataskyddslag.
Riktlinjerna innefattar även krav på kompletterande stödjande och styrande
dokument, verksamhetsspecifika rutiner och information på intranätet och
kommunens hemsida.
Riktlinjerna gäller för alla medarbetare och förtroendevalda i Orust kommun.
Utredning
Bakgrund
Dataskyddsförordningen har ersatt tidigare Personuppgiftslagen (PuL) och ska
skydda enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och det
fria flödet av sådana uppgifter inom EU och EES.
Orust kommun har idag inga styrdokument som behandlar frågan om hantering av
personuppgifter.
En nyhet i dataskyddsförordningen är att tillsynsmyndigheten kan utdöma
vitessanktioner om reglerna inte följs. Vitesbeloppet för offentlig verksamhet är

2018-11-05

21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

satt till högst 10 mkr vilket visar att lagstiftaren ser allvarligt på brister i hantering
av personuppgifter.
Riktlinjerna
Förslag till ”Behandling av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen –
Riktlinjer” utgör tolkning av vilka åtgärder som är nödvändiga för att kraven i
dataskyddsförordningen ska kunna uppfyllas.
Riktlinjerna innehåller krav på kompletterande stödjande och styrande dokument,
verksamhetsspecifika rutiner och information på intranätet och kommunens
hemsida.
Riktlinjerna gäller för alla medarbetare och förtroendevalda i Orust kommun.
I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som kan sägas
vara kärnan i förordningen. Principerna är desamma som i personuppgiftslagen
med ett tillkommande krav om att den som behandlar personuppgifter ska kunna
visa att och hur man följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen.
En sådan regeluppfyllnad visas bland annat genom att organisationen har tydliga
styrdokument som efterlevs, att den personuppgiftsansvarige för register över
personuppgiftsbehandlingar och att dataskyddsombud utses.
Riktlinjerna reglerar vilka rutiner som ska finnas och hur arbetet ska organiseras
för att personuppgiftshanteringen i kommunen ska kunna ske på önskat vis.
Med dataskyddsförordningen förstärks de registrerades rättigheter. Dessa
rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur
deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter.
Riktlinjerna innehåller specifika rutiner kopplade till dessa rättigheter. Utöver
styrdokumenten finns mallar och information på intranätet som hjälp
medarbetarna och förtroendevalda vid behandling av personuppgifter.
Organisation
I riktlinjerna beskrivs organisation, roller och ansvar samt koppling till
kommunens informationssäkerhetsarbete. Huvuddelen av det som stadgas i
riktlinjerna utgörs av direkta eller indirekta skyldigheter som antingen följer direkt
av dataskyddsförordningen eller som utgör en förutsättning för att ett krav ska
kunna uppfyllas av kommunens organisation.
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig och ska säkerställa att det finns tekniska
och organisatoriska förutsättningar inom verksamheterna för att uppfylla kraven i
dataskyddsförordningen. För att skapa ett enhetligt arbetssätt och upprätthålla
kunskap och fokus ska en personuppgiftssamordnare inom respektive sektor och
en utförandeansvarig för den fortsatta implementeringen utses.
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Varje nämnd ska enligt Artikel 37.1 a i dataskyddsförordningen utse ett
dataskyddsombud. Ett dataskyddsombud kan vara gemensamt för hela kommunen.
Dataskyddsombudet rapporterar till nämnden.
Skydd av personuppgifter är en del av kommunens informationssäkerhetsarbete
och kopplingen till detta arbete framgår i stödjande och styrande dokument.
Bedömning
Idag saknas styrdokument som hanterar frågan om behandling av personuppgifter.
Detta skapar osäkerhet och riskerar att leda till felaktiga beslut och bedömningar
avseende behandling av personuppgifter. En nyhet i dataskyddsförordningen är att
kunna visa att kraven i dataskyddsförordningen uppfylls. En sådan
regeluppfyllnad visas lämpligast genom att organisationen har tydliga
styrdokument, att det upprättas rutiner och mallar samt att det med jämna
mellanrum genomförs interna kontroller av att reglerna efterföljs.
Myndigheter kan påföras sanktionsavgifter om reglerna i dataskyddsförordningen
inte följs. För allvarliga överträdelser högst 10 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-25
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen - Riktlinjer
Beslutet skickas till
Miljö och Byggnadsnämnden
Marie Mattsson
Kommunchef
Sektorchef
Orust kommuns författningssamling
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Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare
Dnr KS/2018:1342
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna ny tillsynsplan med tillägg E-cigaretter och påfyllningsbehållare
2. Tillsyn ska ske enligt tillsynsplan
Sammanfattning av ärendet
Alkohollagen (2010:1622) är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Bestämmelserna i Alkohollagen) 9 kapitel ger
tillståndsmyndigheterna rätt att utöva tillsyn över försäljning av alkoholdrycker.
Med alkohol menas en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol.
Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen enligt
alkohollagens 9 kapitel 2§. Syftet med att alla kommuner ska upprätta en
tillsynsplan är att öka förutsättningarna för att tillsynsverksamheten fungerar på ett
effektivt sätt över hela landet.
Tillsyn ska ske även på de ställen som säljer tobaksvaror och/eller e-cigaretter och
påfyllningsbehållare enligt Tobakslagen (1993:581) 19§ och Lag om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare (SFS 2017:425) §24-27.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-08
Beslutet skickas till
Alkoholhandläggare
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Åtgärd med anledning av 9 kap 17 § Alkohollagen
Dnr KS/2018:1412
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
Tilldela Nabbens krog en erinran med stöd av 9 kap 17 § Alkohollagen
(2010:1622).
Sammanfattning av ärendet
Brister har framkommit vid tillsyn.
Enligt kommunens delegeringsordning p.1.14 beslutar kommunstyrelsens
arbetsutskott om ”Beslut om avslag till tillstånd att servera alkohol och beslut om
administrativa åtgärder såsom erinran eller varning”.
Om brister i lämpligheten uppstår hos en tillståndshavare efter att det att
serveringstillstånd meddelats kan situationen vara sådan att tillståndshavaren inte
längre uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande och skäl för
sanktion i form av erinran, varning, eller återkallelse av serveringstillståndet enligt
9 kapitlet 17 och 18 §§ Alkohollagen föreligger.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-10
Utredning från Orust kommun daterad 2018-09-04 samt yttrande Skatteverket
2018-10-01 samt Credit Safe 2018-03-06.
Beslutet skickas till
Alkoholhandläggare
Nabbens krog
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Åtgärd med anledning av 9 kap 17 § Alkohollagen
Dnr KS/2018:1417
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
Tilldela Stocken Orust Restaurang HB en erinran med stöd av 9 kap 17 §
Alkohollagen (2010:1622).
Sammanfattning av ärendet
Brister har framkommit vid tillsyn.
Enligt kommunens delegeringsordning p.1.14 beslutar kommunstyrelsens
arbetsutskott om ”Beslut om avslag till tillstånd att servera alkohol och beslut om
administrativa åtgärder såsom erinran eller varning”.
Om brister i lämpligheten uppstår hos en tillståndshavare efter att det att
serveringstillstånd meddelats kan situationen vara sådan att tillståndshavaren inte
längre uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande och skäl för
sanktion i form av erinran, varning, eller återkallelse av serveringstillståndet enligt
9 kapitlet 17 och 18 §§ Alkohollagen föreligger.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 1018-10-15
Utredning/underrättelse från Orust kommun startdatum 2018-08-20, yttrande
Skatteverket 2018-08-24, Miljö och Livsmedel 2018-09-03 och svar från bolaget
daterat 2018-10-14.
Beslutet skickas till
Alkoholhandläggare
Stocken Orust Restaurang HB
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Kommunchefens information
Dnr KS/2018:72
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Utskottens information
Dnr KS/2018:70

27

2018-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandens information
Dnr KS/2018:71

28

