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Plats och tid Årholmen, 2022-05-11, klockan 08:15-12:00 

Beslutande Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
 Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) §§ 77-84, 86-89 p.g.a. jäv  
 Anders Arnell (M) 
 Lars Larsson (C) 
 Rolf Sörvik (V), ersätter Martin Reteike (MP) 
 Alexander Hutter (S) § 85, ersätter Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 

 
Övriga deltagare Se sidan 2 

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

Justeringens  
plats och tid Digital justering, måndag 16 maj klockan 15:00 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 77-89 
 Emelie Werling Söderroos 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Catharina Bråkenhielm 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Lars Larsson (C) 
 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-05-11 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande 2022-05-17 nedtagande   2022-06-08 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunförvaltningen, kommunhuset, Henån 

 

 

 

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

Förtroendevalda 
Alexander Hutter (S) §§77-84, 86-89 

Håkan Bengtsson (M) 

Veronica Almroth (L) 

Tjänstepersoner 
Henrik Lindh, kommundirektör 

Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 

Pia Jakobsson Hansson, administrativ chef §§ 77-78 

Ann-Katrin Otinder, HR-chef § 79 

Susanne Ekblad, ekonomichef §§ 79, 81-83 

Carina Johansson, sektorchef samhällsutveckling §§ 80-81 
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§ 77 KS/2020:687 

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Införa paragraf om Fiskeförbud vid hamnområdet i Lyresund, enligt följande: 
 
§24 
Fiskeförbud 
Fiske får inte ske inom följande område: 
Färjeläget Lyrösund inom det område som framgår av kartbilaga 17. 
 
Befintlig §24 döps om till §25. 
 

2. Att fiskeförbudet träder i kraft 1 juli, eller så snart Länsstyrelsen godkänt förändringen av 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning av ärendet 
I Sverige finns lagar som gäller exempelvis trafik, miljö, ordning och säkerhet. De flesta kommuner 

har dessutom lokala regler, så kallade föreskrifter, som behövs för att upprätthålla ordning och 

säkerhet för kommunens invånare. Det är kommunfullmäktige som beslutar om lokala föreskrifter. 

Om man medvetet eller genom slarv bryter mot reglerna kan man polisanmälas och bli dömd att 

betala penningböter. De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Orust kommun reviderades 

senast i november 2021. 

 
Trafikverket har i kommunikation med kommunen framställt en önskan om att införa fiskeförbud 
vid Lyresund. Man har under de senaste åren upplevt ökade ordningsproblem med personer som 
fiskar i området där färjan går. 
Förvaltningen föreslår därför att fiskeförbud införs inom området. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-29 
 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Andreas Sjögren, SU 
Hanna Hagberg, Trafikverket 
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§ 78 KS/2022:837 

Antagande av Riktlinje - Tillgänglighet och service 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige besluta att: 
anta riktlinjer för tillgänglighet och service. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun har under en längre tid visat på dåliga nyckeltal beträffande tillgänglighet och 
bemötande. 
 
Under 2021 fattades beslut om att införa ett kontaktcenter under 2022. Detta är ett viktigt verktyg i 
arbetet för att förbättra tillgängligheten och servicen i kommunen. För att bli en kommun som 
erbjuder våra invånare och andra intressenter tillgänglighet och bemötande på högsta nivå krävs att 
även kommunens verksamheter i övrigt förbättrar sig inom dessa områden. 
 
Detta dokument reglerar ramarna för hur kommunens medarbetare ska agera kring tillgänglighet och 
vilket förhållningssätt alla ska ha vid extern och intern kommunikation för att skapa goda 
serviceupplevelser. Det tydliggör också att principen En väg in ska gälla framöver, vilket bland annat 
innebär att ett telefonnummer och en e-postadress ska kommuniceras utåt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03 
 

Beslutet skickas till 
Sektorcheferna 
Utvecklingschef 
Utvecklargruppen 
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§ 79 KS/2022:444 

Information om sjuktal 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef samt HR-chef lämnar information om aktuella sjuktal och därtill relaterad 

information, som bland annat: 

- Budget för sjuklön och vikarier. 

- Bemanningstal. 

- Jämförelse perioden januari-mars 2022 mot januari-mars 2021. 

Dialog kring nyrekrytering av personal förs. 
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§ 80 KS/2022:847 

Rapport om Projektstatus för investeringsprojekt per 30 april 2022 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Chef för sektor samhällsutveckling informerar om pågående investeringsprojekt samt status på 

dessa. 

 

 

 

  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  7 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-11 

 

 

 

 

§ 81 KS/2021:546 

Utredning av intraprenad för Strandgårdens kök 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att utifrån genomförd utredning ge förvaltningen i uppdrag att: 

1. Skapa förutsättningar för en egen intraprenad för Ellösområdet från 1 januari 2023 inom 
befintlig kost- och lokalvårdsorganisation.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att senast i samband med kommunstyrelsens beslut om 
detaljbudget för år 2023 återkomma med en intraprenadansökan och eventuella ekonomiska 
förutsättningar för att gå vidare med ett av intraprenadalternativen.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Rolf Sörvik (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se sida 10). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-15 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en 
införlivning av Strandgårdens kök i Strandgårdens särskilda boendes intraprenad. Utredning ska 
redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast maj 2022, för att sedan genomföras senast 
januari 2023. 
 
En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från sektor Omsorg, sektor Samhällsutveckling samt 
sektor Ledning och verksamhetsstöd/ekonomienheten har genomfört utredningen. Inom ramen för 
utredningen beskrivs dagens förutsättningar, styrdokument för intraprenad, 
ekonomistyrningsprinciper samt redovisning av genomförd omvärldsbevakning.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat om riktlinjer för intraprenad som driftsform. Senaste uppdateringen 
av riktlinjerna beslutades 2020-11-25 § 238 (KS/2020:1276). Sedan 1 januari 2022 bedrivs 
Strandgårdens särskilda boende som en intraprenad.  
 
I samma byggnad som Strandgårdens särskilda äldreboende finns ett nyrenoverat tillagningskök med 
tillhörande restaurangdel där det finns möjlighet till servering. Utöver tillredningen av mat till det 
särskilda boendets 35 hyresgäster så ombesörjer köket även tillagningen av maten till 
skolverksamheten i Ellös och Tvet för 270 elever på förskolor och skola. 
 
Att ha gemensamma kök för både skola och omsorg är redovisningsmässigt komplext. Kostkalkylen 

har under de senaste åren utvecklats för att få en mer korrekt fördelning framförallt mellan 

sektorerna omsorg och lärande, men också mellan förskola, fritids och skola. T.ex. har 

ätandefrekvens förts in och ekonomienheten testar inför år 2023 att budgetera utifrån en viss 

livsmedelsbudget per portion för barn, elev och äldre. 
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Inom ramen för utredningen har en omvärldsbevakning genomförts där särskilda äldreboende 
Klövdal, Lilldal och Tubberöd i Tjörns kommun samt särskilda äldreboende Granliden och Gerdas 
gård i Göteborgsstad har studerats.  
 
Förvaltningens förslag till beslut är enligt tjänsteskrivelsen: 
Utifrån genomförd utredning ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med ett av följande alternativ: 
 
Alternativ 1: Skapa förutsättningar för en egen intraprenad för Ellösområdet från 1 januari 2023 
inom befintlig kost- och lokalvårdsorganisation.  
 
Alternativ 2: Skapa förutsättningar för att införliva Strandgårdens produktionskök och lokalvården 
på Strandgården i befintlig intraprenad för Strandgårdens särskilda boende från 1 januari 2023. 
 
Alternativ 3: Fortsätta utveckla kostverksamheten i samverkan med sektor omsorg inom befintlig 
kost- och lokalvårdsorganisation, det vill säga inte gå vidare med en intraprenadverksamhet. 
 
Om kommunstyrelsen beslutar om alternativ 1 eller 2: 
Ge förvaltningen i uppdrag att senast i samband med kommunstyrelsens beslut om detaljbudget för 
år 2023 återkomma med en intraprenadansökan och eventuella ekonomiska förutsättningar för att gå 
vidare med ett av intraprenadalternativen.  
 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Catharina Bråkenhielm (S), Lars Larsson (C) och Anders Arnell 
(M) yrkar bifall till alternativ 1 som lyder:  
Skapa förutsättningar för en egen intraprenad för Ellösområdet från 1 januari 2023 inom befintlig kost- och 
lokalvårdsorganisation.  

Ge förvaltningen i uppdrag att senast i samband med kommunstyrelsens beslut om detaljbudget för år 2023 
återkomma med en intraprenadansökan och eventuella ekonomiska förutsättningar för att gå vidare med ett av 
intraprenadalternativen.  
 

Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till alternativ 3 som lyder: 

Fortsätta utveckla kostverksamheten i samverkan med sektor omsorg inom befintlig kost- och lokalvårdsorganisation, 
det vill säga inte gå vidare med en intraprenadverksamhet. 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att senast i samband med kommunstyrelsens beslut om detaljbudget för år 2023 
återkomma med en intraprenadansökan och eventuella ekonomiska förutsättningar för att gå vidare med ett av 
intraprenadalternativen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) med fleras förslag mot Rolf Sörviks (V) förslag 

och finner att Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) med fleras förslag bifalles. 



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  9 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-11 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
Utredning av att köket på Strandgården skall ingå i intraprenad daterad 2022-05-02 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
Sektor lärande 
Ekonomienheten 
Sektor samhällsutveckling 
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Reservation KSAU 2022-05-11  

Vänsterpartiet ser att detta beslut tillkommit på grund av att man inte har förtroende för 

förvaltningen. Misstroendet har uppkommit av svaga och otydliga politiska beslut. Vi anser att det är 

en farlig väg för politiken. Vår mening är att man ska fatta tydliga beslut så förvaltningen vet vad 

man ska göra. Detta beslut följer dessutom inte vår kommunala organisation. Det gör att bland annat 

budgetarbetet blir mer komplicerat. Beslutet ger olika förutsättningar för att utföra samma 

arbetsuppgift. Vänsterpartiet anser att en rättvis arbetsorganisation ger bättre förutsättningar till ett 

bra resultat. Vi anser att olika arbetsformer för samma arbete i kommunen missgynnar många 

anställdas intresse för sitt arbete. Det är viktigt att de anställda känner trygghet och engagemang som 

anställda i Orust kommun.  

Rolf Sörvik (V)   
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§ 82 KS/2022:86 

Information om helårsprognos april 2022 för Orust kommun 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef redovisar delårsresultatet för april 2022. En genomgång av avvikelser mellan budget 

och utfall görs och en reviderad prognos för helåret lämnas. En reviderad investeringsprognos för 

helåret delges också, samt en nulägesanalys. 
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§ 83 KS/2022:809 

Finansrapport april 2022 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna finansrapport april 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningens ekonomienhet har upprättat en finansrapport efter april 
månads utgång 2022 med avstämning mot finanspolicyn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-28 
Finansrapport april 2022 daterad 2022-05-03 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 84 KS/2022:86 

Information om delårsrapport april 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören presenterar sektor ledning och verksamhetsstöds delårsrapport per april 2022. 

Genomgång av avvikelser mellan budget och resultat ges, samt en uppdaterad prognos för helåret. 
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§ 85 KS/2022:685 

Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2021 samt beviljande av 
ansvarsfrihet för direktionen 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2021. 

2. För Orust kommuns del bevilja direktionen ansvarsfrihet för år 2021. 

Jäv 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tolkförmedling Väst har upprättat en årsredovisning för år 2021 och översänt till sina medlemmar. 

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska godkänna samt behandla frågan om ansvarsfrihet 

för direktionen avseende verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
Årsredovisning 2021 – Tolkförmedling Väst 
Tolkförmedling Väst – Revisionsberättelse 2021 
Tolkförmedling Väst – Granskning av årsredovisning 2021 PWC 

Beslutet skickas till 
Tolkförmedling Väst 
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§ 86 KS/2022:26 

Kommundirektörens information 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören delger aktuell information från förvaltningen, om bland annat: 

- Ett ärende gällande skolpeng som överklagats till Kammarrätten. 

- Digitaliseringsutveckling i kommunens verksamheter. 

- Inkommet svar från leverantör av Framtidens Vårdinformationsmiljö. 

- Genomförd chefsdag. 
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§ 87 KS/2022:27 

Utskottens information 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförandena för kommunstyrelsens utskott delger aktuell information. 

Utskottet för omsorgs ordförande informerar om bland annat behov av gruppbostad för LSS samt 

att verksamheten för IFO har utvecklats på ett positivt sätt. 

Ordförande för utskottet för samhällsutveckling delger information om ärenden som behandlats på 

senaste sammanträdet. 

Utskottet för lärandes ordförande ger information om att läget i verksamheterna stabiliserats efter en 

pressad start på året med stor sjukfrånvaro. Information ges även om en besvarad remiss samt om 

pågående samverkansprojekt mellan lärande och omsorg. 
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§ 88 KS/2022:28 

Information från andra möten och sammanträden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen aktuell information fanns att delge.  
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§ 89 KS/2022:29 

Ordförandens information 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande informerar om att förberedelserna inför prisutdelningen för årets företagare pågår. 
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