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Ej tjänstgörande ersättare:
Roger Hansson (S)
Eva Skoglund (S)
Elsie-Marie Östling (S)
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Ulf Sjölinder (L)
Martin Reteike (MP)
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§1
Information - Ordning för inkallande av ersättare
Dnr KS/2018:1516
Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 § 143 att ersättare i nämnder och
styrelse – där kommunfullmäktige själv bestämmer inkallelseordningen – skall
inkallas till tjänstgöring i följande ordning:
I första hand inkallas för ordinarie ledamot respektive personliga ersättare och i
andra hand en ersättare tillhörande politiskt parti som respektive ordinarie
ledamot.
Inom gruppen S, M, FO och L inträder ersättare därefter i nedan angiven ordning:
S, M, FO, L
Inom gruppering C, MP, V, KD inträder ersättare därefter i nedan angiven
ordning:
C, MP, V, KD
Sverigedemokraterna har personliga ersättare.
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§2
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare samt val av ordförande och vice
ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden 2019-2022
Dnr KS/2018:1765
Kommunstyrelsens beslut
Utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande till
kommunstyrelsens arbetsutskott:
Ledamöter:

Ersättare:

Catharina Bråkenhielm (S)

Alexander Hutter (S)

Britt-Marie Andrén Karlsson (S)

Mikael Relfsson (FO)

Anders Arnell (M)

Håkan Bengtsson (M)

Lars Larsson (C)

Veronika Almroth (L)

Kia Nordqvist (MP)

Rolf Sörvik (V)

Ordförande: Catharina Bråkenhielm (S)
Vice ordförande: Lars Larsson (C)
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 35 ska kommunstyrelsen ha fyra utskott:
ett arbetsutskott och tre verksamhetsutskott för lärande, omsorg respektive
samhällsutveckling.
Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter, bland vilka en ordförande samt vice
ordförande ska utses, samt fem ersättare valda ur kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Valda
HR-enheten
Troman
Sekreterare
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§3
Val av 5 ledamöter och 3 ersättare samt val av ordförande och vice
ordförande till kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling för
perioden 2019-2022
Dnr KS/2018:1767
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling:
Ledamöter:
Anders Arnell (M)
Mikael Relfsson (FO)
Ulla Buhr (S)
Roger Hansson (S)
Rolf Sörvik (V)

Ersättare:
Ulf Sjölinder (L)
Håkan Bengtsson (M)
Kia Nordqvist (MP)

Ordförande: Anders Arnell (M)
Vice ordförande: Rolf Sörvik (V)
2. Ge kommunchefen i uppdrag att arbeta in förslag till ändring i
kommunstyrelsens reglemente om utökning av antalet ersättare i
kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling från 3 till 4 ersättare.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 35 ska kommunstyrelsen ha fyra utskott:
ett arbetsutskott och tre verksamhetsutskott för lärande, omsorg respektive
samhällsutveckling. De tre verksamhetsutskotten ska bestå av 5 ledamöter och tre
ersättare. Samtliga väljs ur kommunstyrelsen och i varje utskott ska det finnas en
ordförande, vice ordförande samt ordinarie ledamot. Samtliga ordföranden i
verksamhetsutskotten ska tillhöra majoriteten, och ingå i kommunstyrelsens
arbetsutskott som ordinarie eller ersättare. Samtliga utskottsledamöter och
ersättare har samma mandattid som kommunstyrelsen.
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Förslag till beslut under sammanträde
Anders Arnell föreslår kommunstyrelse besluta att ge kommunchefen i uppdrag
att arbeta in förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente om utökning av
antalet ersättare i kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling från 3 till 4
ersättare.
Beslutet skickas till
Valda
HR-enheten
Troman
Sektor samhällsutveckling
Kommunchef
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§4
Val av 5 ledamöter och 3 ersättare samt val av ordförande och vice
ordförande till kommunstyrelsens utskott för omsorg för perioden 2019-2022
Dnr KS/2018:1766
Kommunstyrelsens beslut
Utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande:
Ledamöter:

Ersättare:

Britt-Marie Andrén Karlsson (S)

Eva Skoglund (S)

Hilden Talje (M)

Hans Pernervik (FO)

Ulf Sjölinder (L)

Martin Reteike (MP)

Maria Sörkvist (C)
Theodor Helleberg (KD)
Ordförande: Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Vice ordförande: Maria Sörkvist (C)
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 35 ska kommunstyrelsen ha fyra utskott:
ett arbetsutskott och tre verksamhetsutskott för lärande, omsorg respektive
samhällsutveckling. De tre verksamhetsutskotten ska bestå av 5 ledamöter och tre
ersättare. Samtliga väljs ur kommunstyrelsen och i varje utskott ska det finnas en
ordförande, vice ordförande samt ordinarie ledamot. Samtliga ordföranden i
verksamhetsutskotten ska tillhöra majoriteten, och ingå i kommunstyrelsens
arbetsutskott som ordinarie eller ersättare. Samtliga utskottsledamöter och
ersättare har samma mandattid som kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Valda
HR-enheten
Troman
Sektor omsorg
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§5
Val av 5 ledamöter och 3 ersättare samt val av ordförande och vice
ordförande till kommunstyrelsens utskott för lärande för perioden 2019-2022
Dnr KS/2018:1769
Kommunstyrelsens beslut
Utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande:
Ledamöter:

Ersättare:

Veronica Almroth (L)

Mikael Relfsson (FO)

Alexander Hutter (S)

Elsie –Marie Östling (S)

Robert Larsson (M)

Maria Sörkvist (MP)

Martin Reteike (MP)
Daniel Peterson (C)
Ordförande: Veronica Almroth (L)
Vice Ordförande: Martin Reteike (MP)
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 35 ska kommunstyrelsen ha fyra utskott:
ett arbetsutskott och tre verksamhetsutskott för lärande, omsorg respektive
samhällsutveckling. De tre verksamhetsutskotten ska bestå av 5 ledamöter och tre
ersättare. Samtliga väljs ur kommunstyrelsen och i varje utskott ska det finnas en
ordförande, vice ordförande samt ordinarie ledamot. Samtliga ordföranden i
verksamhetsutskotten ska tillhöra majoriteten, och ingå i kommunstyrelsens
arbetsutskott som ordinarie eller ersättare. Samtliga utskottsledamöter och
ersättare har samma mandattid som kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Valda
HR-enheten
Troman
Sektor lärande
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§6
Utskottet för omsorg - Förordnande av befattningshavare att besluta om
omedelbart omhändertagande när utskottsbeslut inte kan inväntas
Dnr KS/2018:1798
Kommunstyrelsens beslut
Att utse utskottet för omsorgs ordförande Britt-Marie Andrén Karlsson (S) samt
vice ordförande Maria Sörkvist (C) som beslutsfattare som kan besluta om
omedelbart omhändertagande enligt LVM och LVU, utöver kommunstyrelsens
ordförande Catharina Bråkenhielm (S), samt när utskottsbeslut inte kan inväntas.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i delegationsordningen delegerat beslutanderätten om
omhändertagande enligt LVM (Lagom om vård för missbrukare) och LVU (Lagen
om vård av unga) till utskottet för omsorg.
De flesta ärenden är emellertid så brådskande att sammanträde inte kan avvaktas.
I lagstiftningen, LVM 13 § andra stycket och LVU 6 § andra stycket, har därför
socialnämndens ordförande erhållit denna beslutskapacitet. I Orust kommuns
organisation, kommunstyrelsens ordförande.
Ifrågavarande paragrafer möjliggör också att utse ytterligare personer att erhålla
denna beslutanderätt. De utsedda ska vara namngivna och vara ordinarie
ledamöter i socialnämnden, det vill säga kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Valda
HR-enheten
Troman
Utskottet för omsorg
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§7
Val av 1 representant och ordförande samt 1 ersättare i Folkhälsorådet för
perioden 2019-2022
Dnr KS/2018:1770
Kommunstyrelsens beslut
Att utse följande ledamot och ersättare:
Representant och ordförande: Catharina Bråkenhielm (S)
Ersättare: Britt-Marie Andrén Karlsson (S)

Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Valda
HR-enheten
Troman
Utskottet för omsorg
Folkhälsorådet
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§8
Val av 1 representant och ordförande samt 1 ersättare i pensionärs- och
handikapprådet för perioden 2019-2022
Dnr KS/2018:1771
Kommunstyrelsens beslut
Utse följande representant samt ordförande och ersättare:
Representant och ordförande: Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Ersättare: Maria Sörkvist (C)
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Valda
HR-enheten
Troman
Utskottet för omsorg
Pensionärs- och handikapprådet
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§9
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Bohuskustens Vattenvårdsförbunds
styrelse för perioden 2019-2022
Dnr KS/2018:1774
Kommunstyrelsens beslut
Utse följande ledamot och ersättare:
Ledamot: Anders Arnell (M)
Ersättare: Lars Larsson (C)
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Valda
HR-enheten
Troman
Bohuskustens Vattenvårdsförbunds styrelse

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

2019-01-03

§ 10
Val av 1 stämmoombud samt 1 ersättare för Bohuskustens
Vattenvårdsförbund för perioden 2019-2022
Dnr KS/2018:1773
Kommunstyrelsens beslut
Utse följande stämmoombud samt ersättare i Bohuskustens Vattenvårdsförbund:
Stämmoombud: Roger Hansson (S)
Ersättare: Ulf Sjölinder (L)
Paragrafen justeras omedelbart.
Förslag till beslut på sammanträdet
Veronika Almroth (L) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Ulf Sjölinder (L)
till ersättare i Bohuskustens Vattenvårdsförbunds styrelse.
Kia Nordqvist (MP) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Daniel Peterson
(C) till ersättare i Bohuskustens Vattenvårdsförbund.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat att utse Ulf Sjölinder (L) till ersättare i Bohuskustens vattenvårdsförbund.
Beslutet skickas till
Valda
HR-enheten
Troman
Bohuskustens vattenvårdsförbund
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§ 11
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen för Fyrbodals gymnasieskola för
perioden 2019-2022
Dnr KS/2018:1776
Kommunstyrelsens beslut
Utse följande ledamot och ersättare i styrelsen för Fyrbodals gymnasieskola för
perioden 2019-2022:
Ledamot: Veronica Almroth (L)
Ersättare: Martin Reteike (MP)
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Valda
HR-enheten
Troman
Styrelsen för Fyrbodals gymnasieskola
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§ 12
Nominering av 1 representant till Fyrbodals infrastrukturberedning för
perioden 2019-2022
Dnr KS/2018:1784
Kommunstyrelsens beslut
Att nominera Anders Arnell (M) som representant till Fyrbodals
infrastrukturberedning för perioden 2019-2022.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Vald
HR-enheten
Troman
Fyrbodals infrastrukturberedning
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§ 13
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Sweden Emilia Romagna Network (SERN)
Generalförsamling för tiden 2019-2022
Dnr KS/2018:1777
Kommunstyrelsens beslut
Utse följande ledamot och ersättare i Sweden Emilia Romagna Network (SERN)
Generalförsamling för tiden 2019-2022:
Ledamot: Catharina Bråkenhielm (S)
Ersättare: Lars Larsson (C)
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-28 § 176 om medlemskap i nätverket SERN
(Sweden Emilia-Romagna Network). SERN är ett nätverk mellan svenska
kommuner, landsting/regioner samt andra organisationer och motsvarande organ i
den italienska regionen Emilia-Romagna och några ytterligare italienska
medlemmar. Det huvudsakliga syftet med nätverket är att öka medborgarnas
aktiviteter och att få både offentliga och privata aktörer från det civila samhället
att engagera sig så mycket som möjligt i denna gränsöverskridande verksamhet.
Detta, för att främja långsiktiga förbindelser mellan de områden som är
involverade.
Nätverket är verksamt inom områdena utbildning, välfärd, miljö, entreprenörskap,
turism, och arbetsmarknadsfrågor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Veronica Almroth (L) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Anders Arnell
(M) som ersättare i nätverket SERN.
Kia Nordqvist (MP) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Lars Larsson (C)
som ersättare i nätverket SERN.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Kia Nordqvists förslag.
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Valda
HR-enheten
Troman
Sweden Emilia Romagna Network
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§ 14
Nominering av 2 ledamöter till Terra et Mares lokala beslutsgrupp (LAG)
södra Bohuslän för perioden 2019-2022
Dnr KS/2018:1780
Kommunstyrelsens beslut
Utse följande ledamöter till Terra et Mares lokala beslutsgrupp (LAG) södra
Bohuslän för perioden 2019-2022
Ledamot: Anders Arnell (M)
Ledamot: Kia Nordqvist (MP)
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
LAG är den lokala beslutsgrupp som fattar beslut om vilka projekt som kan få
stöd utifrån den lokala utvecklingsstrategin och består av ledamöter från offentlig,
privat och ideell sektor.
2 personer skall nomineras, 1 man och 1 kvinna. De nominerade ska vara antingen
kommunalråd eller ledamot i kommunstyrelsen. Valberedningen kommer sedan
att föreslå 1 ledamot per kommun samt eventuella ersättare utifrån
nomineringarna.
Beslutet skickas till
Valda
HR-enheten
Troman
Terra et Mares lokala beslutsgrupp (LAG) södra Bohuslän
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§ 15
Val av 2 representanter till Nordvästsvenska Initiativet
Dnr KS/2018:1782
Kommunstyrelsens beslut
Utse följande representanter till Nordvästsvenska Initiativet
Catharina Bråkenhielm (S)
Anders Arnell (M)
Paragrafen justeras omedelbart.
Förslag till beslut under sammanträdet
Veronika Almroth (L) föreslår Catharina Bråkenhielm (S) och Anders Arnell (M)
som representanter till Nordvästsvenska Initiativet.
Kia Nordqvist (MP) föreslår Lars Larsson (C) som representant till
Nordvästsvenska Initiativet.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Veronica Almroths förslag.
Beslutet skickas till
Valda
HR-enheten
Troman
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§ 16
Val av 1 ledamot i Fiskekommunernas ledningsgrupp
Dnr KS/2018:1783
Kommunstyrelsens beslut
Utse följande ledamot i Fiskekommunernas ledningsgrupp:
Anders Arnell (M)
Beslutet skickas till
Vald
HR-enheten
Troman
Fiskekommunernas ledningsgrupp
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§ 17
Beviljande av ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL från januari 2019
Dnr KS/2018:1961
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja Kerstin Gadde ekonomiskt omställningsstöd enligt ansökan, från januari
2019 i enlighet med OPF-KL samt dess tillämpningsanvisningar.
Sammanfattning av ärendet
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträtt ett
eller flera uppdrag efter valet 2014 och som inte uppnått angiven ålder enligt
Lagen om anställningsskydd (förnärvarande 67 år). Bestämmelserna gäller för
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBF, PRF-KL eller andra
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Kerstin Gadde f.d. kommunstyrelsen ordförande omfattas av OPF-KL då hon haft
ett uppdrag i Orust kommun på minst 40 % och lämnar sitt uppdrag efter minst
fyra års sammanhängande uppdragstid. För att kunna erhålla ekonomiskt
omställningsstöd krävs egen aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta
försörjning. Som aktivitet räknas enligt OPF-KLs tillämpningsanvisningar, studier
som är berättigade till ledighet enligt studieledighetslagen. Kerstin Gadde har för
avsikt att studera och då hon har fyra års sammanhängande tid i uppdrag så har
hon rätt till ett års ekonomiskt omställningsstöd.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beviljar Kerstin
Gadde ekonomiskt omställningsstöd enligt ansökan, från januari 2019 i enlighet
med OPF-KL samt dess tillämpningsanvisningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-14
Ansökan om omställningsstöd daterad 2018-11-30
Beslutet skickas till
HR enheten
Administrativa enheten
Ekonomienheten
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§ 18
Ordförandes information
Dnr KS/2019:13
Kommunstyrelsen beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
•

Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars flyttas till onsdag den 13
mars.

