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Plats och tid Sammanträdesrum Årholmen, 2023-02-08, klockan 08:15 – 11:55 

Beslutande Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
 Anders Arnell (M) 
 Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 
 Lars Larsson (C) 
 Michael Relfsson (FO) 
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

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

Justeringens  
plats och tid Digital justering, måndag 13 februari klockan 15:00 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 20 - 34 
 Emelie Werling Söderroos 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Catharina Bråkenhielm (S) 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Lars Larsson (C) 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2023-02-08 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande 2023-02-14 nedtagande   2023-03-08 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunhuset, Henån 

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Emelie Werling Söderroos 
 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-08 

 

 

 

Övriga deltagare: 

Ej tjänstgörande ersättare 
Göran Karlsson (S) 

Håkan Bengtsson (M) 

Veronica Almroth (L) 

Rolf Sörvik (V) 

Ulf Sjölinder (KD) 

Tjänstepersoner 
Henrik Lindh, kommundirektör 

Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 

Klara Holtz Eklånge, planarkitekt § 21 

Ann-Britt Svedberg, utvecklingschef § 21 

Helena Olsson, kommuncontroller § 22 

Ann-Katrin Otinder, HR-chef § 25 

Susanne Wallden, pensionsspecialist från KPA-pension § 25 
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§ 20 KS/2023:66 

Utbildning i samband med ny mandatperiod 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören ger information om arbetsutskottets uppdrag och ansvarsområde utifrån 

kommunstyrelsens reglemente, samt organets ställning i förhållande till övriga utskott och 

förvaltningen. 

 

  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  4 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-08 

 

 

 

 

§ 21 KS/2020:1204 

Information om samrådsmöten för översiktsplanen 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Planarkitekt samt utvecklingschef presenterar ett förslag till upplägg för samrådsmöten som 

genomförs i arbetet med Översiktsplan 2040. Förslaget innebär att det kommer att erbjudas fem 

samrådsmöten, varav fyra är fysiska träffar i kommunens fyra tätorter, och det femte blir en digital 

träff. 

Förslaget är att genomföra de fysiska mötena som ”öppet hus” dit alla kan komma utan föranmälan, 

och att mötena kommer att vara 3 timmar långa. På två av mötena kommer specifika teman finnas, 

men på samtliga samrådsmöten har man möjlighet att diskutera översiktsplanen utifrån hela 

kommunens geografiska område. 

Dialog förs kring upplägget runt mötena, var mötena ska hållas samt hur man kan sprida 

information om samrådsmötena. 
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§ 22 KS/2023:105 

Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2022 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och i 
dagsläget omfattar cirka 170 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta fram och 
jämföra resultat med varandra för att utveckla verksamheten. Men KKiK är mer än en samling 
relevanta nyckeltal. Det är också en arena för att utveckla och vässa styrningen och ledningen i 
kommunen.  

Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de 
förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna. Det finns således 
ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och 
underliggande nyckeltal. 

I rapporten redovisas Orust kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK. Saknas siffror för 2022 
beror det troligen på att det inte finns nationell statistik för året, alternativt har vår kommun inte 
rapporterat in. Flera av de nyckeltal som Orust inte har rapporterad data på kommer att uppdateras 
under året. Kostnadsnyckeltal till exempel publiceras först efter att räkenskapssammandragen för 
kommunerna har kommit in till SCB, vilket innebär att de finns tillgängliga efter sommaren.  

För att visa hur resultaten är i jämfört med andra kommuner används färgerna rött, gult och grönt. 
De bästa 25 % har grön färg, de sämsta 25 % har röd färg och de 50 % i mitten har gul färg.  

För att analysera data, få mer information, se de senaste resultaten samt jämföra med andra 
kommuner besök webbplatsen www.kolada.se.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-24 
Rapport Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2022 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
  

http://www.kolada.se/
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§ 23 KS/2023:52 

Verksamhetsberättelse 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna verksamhetsberättelse 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd daterad 2023-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en verksamhetsberättelse för 2022. 
Totalt redovisade sektorn ett budgetöverskott på 2,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror i huvudsak 
på ett överskott inom flyktingmottagningen. Till följd av kriget i Ukraina har kommunen fått högre 
ersättning än vad kostnaderna uppgick till. Sektorn har också haft kostnader för ombyggnation i 
kontaktcenter, men dessa finansieras bland annat genom lägre personalkostnader inom sektorn. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26 
Verksamhetsberättelse 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd daterad 2023-01-31. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 24 KS/2023:52 

Verksamhetsberättelse 2022 för politisk verksamhet, överförmyndarnämnd och revision 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna verksamhetsberättelse 2022 för politisk verksamhet, överförmyndarnämnd och revision 

daterad 2023-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Politisk verksamhet redovisar ett sammantaget överskott på 1 miljon kronor. De flesta utskott och 
nämnder har haft lägre kostnader för sammanträden än budgeterat. Orsaken är sannolikt en 
kombination av kortare möten och färre förtroendevalda som är berättigade till ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst i kombination med en viss överbudgetering. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26 
Verksamhetsberättelse 2022 för politisk verksamhet, överförmyndarnämnd och revision daterad 
2023-01-31 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 25 KS/2023:88 

Antagande av pensionsriktlinjer för medarbetare och förtroendevalda i orust kommun. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Anta Pensionsriktlinjer för medarbetare i Orust kommun 

2. Anta Pensionsriktlinjer för förtroendevalda i Orust kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med Orust kommuns Pensionsriktlinjer för förtroendevalda är att på ett enkelt och tydligt sätt 
beskriva de pensionsförmåner och pensionsersättningar kommunen beslutat om samt till vem den 
förtroendevalde kan vända sig för att få mer information. Syftet med Orust kommuns 
Pensionsriktlinjer för medarbetare är att stärka kommunens möjlighet att behålla och rekrytera nya 
medarbetare genom att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva kommunens pensionsförmåner. I 
Pensionsriktlinjerna för medarbetare föreslås en möjlighet att löneväxla en del av sin lön till pension. 

Utredning 
Orust kommun vill med Pensionsriktlinjerna för medarbetare få en bättre kontroll och överblick 
över pensionsförmånerna och andra förmåner. Man vill fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare och 
föreslår därför möjligheten att löneväxla en del av sin lön till pension. Detta har varit mycket 
efterfrågat i samband med chefsrekryteringar och blir en viktig del i att trygga 
kompetensförsörjningen. Pensionsriktlinjerna för förtroendevalda syftar till att underlätta och 
möjliggöra för de förtroendevalda att förena arbetsliv och förtroendeuppdrag. Riktlinjen för 
förtroendevalda ska tillsammans med tillämpningsanvisningar för OPF KL tydliggöra 
pensionsförmåner och pensionsersättningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 
Pensionsriktlinje medarbetare 
Pensionsriktlinje förtroendevalda 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
Ekonomienheten 
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§ 26 KS/2023:170 

Val av representant till Vårdsamverkan Fyrbodal - Delregionalt politiskt samråd 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Utse Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) till representant i delregionalt politiskt samråd i 
Vårdsamverkan Fyrbodal. 

Sammanfattning av ärendet 
För mandatperiod 2023 – 2026 ska en ny representant från Orust kommun väljas till delregionalt 

politiskt samråd i Vårdsamverkan Fyrbodal. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) föreslår att utse Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) som representant för Orust 

kommun. 

Beslutet skickas till 
Vårdsamverkan Fyrbodal 
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§ 27 KS/2022:476 

Besvarande av motion om att utveckla gröna hamnar 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 

Avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Sörvik (V) har inkommit med en motion om att utveckla gröna hamnar. 

I motionen föreslår Rolf Sörvik (V) att kommunfullmäktige ska besluta om att ge förvaltningen ett 

uppdrag att ta kontakt med båtföretagare på Orust för att undersöka om intresse till att samarbeta 

med kommunen i fråga om en hamnverksamhet med vinterförvaring av båtar på land finns. 

Ämnet behandlas genomgående i den fördjupade översiktsplanen för havet. Förvaring på land är ett 

alternativ till traditionella sätt att förvara båtar och det finns företag som redan idag erbjuder 

möjlighet att förvara på land genom exempelvis höglagring av båtar. 

En utredning av frågan behöver ta in kunskaper från flera olika enheter i organisationen plus även 

länsstyrelse med flera externa källor. Exempel inom organisationen är miljö, plan, mark och 

exploatering samt utvecklingsenheten. Lagring av båtar berör även frågor som t ex säkerhet, service, 

båttvätt, spolplatta samt kostnader och avgifter.  

Det finns idag flera initiativ som på olika sätt berör kustbandet, ett exempel är elektrifiering för båtar 

längs kusten. Mycket är intressant för kommunens utveckling men samtidigt är utredningsresurserna 

inte tillräckliga för alla projekt och initiativ. 

Förvaltningen överlämnar åt kommunfullmäktige att besluta om ett uppdrag till förvaltningen i 

denna fråga är aktuell. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) yrkar på avslag av motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26 

Beslutet skickas till 
Affärsdrivande verksamhet 
Utvecklingsenheten 
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§ 28 KS/2022:359 

Besvarande av motion om framtagande av solcellsparker i Orust kommun 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Med hänvisning till arbetet med översiktsplanen och pågående utredningar anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Larsson (C) har lämnat in en motion gällande framtagande av solcellsparker i Orust kommun. I 

motionen finns ett önskemål om att kommunen ska ta fram områden som är lämpliga för att 

upprätta solcellsparker, och lämnar även några förslag på sådana platser. 

Solcellsutbygganden är ett strålande exempel på hur omställningsarbetet för energiförsörjningen kan 

genomföras. I förslaget till översiktsplanering anges att utbyggnad ska underlättas förutom i de 

områden där skyddsvärden finns eller lagstiftning påverkar möjligheten att anlägga. 

Kommunstyrelsen har nyligen beslutat om att översiktsplanen skall ut på samråd. De föreslag på 

platser som lämnas i motionen kommer att beaktas i den fortsatta samrådsprocessen arbete med 

översiktsplanen.  

En arbetsgrupp med företrädare för kommunen och näringslivet har startat för att se på 

förutsättningarna för en solcellspark vid Månsemyr. Det finns även initiativ från näringslivet som 

berör energiomställningen som diskuteras. Här involveras också extern expertis från exempelvis 

Fyrbodal och från vår energi och klimatrådgivning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Larsson (C) yrkar på att arbetsutskottet ska bifalla motionen. 

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot varandra. Ordföranden 

finner att förvaltningens förslag till beslut bifalles. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26 
Motion daterad 2022-02-20 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsenheten 
Sektor samhällsutveckling 
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§ 29 KS/2022:978 

Besvarande av motion om tillsättning av en eller flera näringslivsutvecklare 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Med hänvisning till antagen budget för 2023, anse motionen besvarad. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lars Larsson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Larsson (C) inkom 2022-05-30 med en motion gällande tillsättande av en eller flera 
näringslivsutvecklare. 
I antagen budget för 2023 med plan för 2024 – 2025, finns en tjänst som näringslivsutvecklare 
budgeterad. Tjänsten är tillsatt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Larsson (C) yrkar på att arbetsutskottet ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Lars Larssons (C) förslag samt förvaltningens 

förslag, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller förvaltningens 

förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsenheten 
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§ 30 KS/2023:171 

Dialog om revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett behov av att revidera kommunstyrelsens reglemente har framkommit, där en förändring kring 

paragraf 34 är aktuell. Förvaltningen kommer att återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott 

med ett förslag till revidering, som sedan slutligen ska beslutas av kommunfullmäktige. 
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§ 31 KS/2023:29 

Kommundirektörens information 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören ger information om: 

- Rekrytering av ny folkhälsostrateg. 

- Framarbetande av en central bilpool som organiseras under räddningtsjänten. 
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§ 32 KS/2023:5 

Utskottens information 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utskottens ordförande ger uppdaterad information från sina verksamheter om bland annat: 

- Behov av, och utmaningar med, sommarvikarier inom omsorgen. 

- Genomfört verksamhetsbesök i anpassad grundskola. 

- Prioriteringar för detaljplaner och markanvisningar. 
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§ 33 KS/2023:6 

Information från andra möten och sammanträden 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Veronica Almroth (L) ger information från möte med Tolkförmedling Väst. 

Beslut har tagits om att öppna upp för fler kommuner att ansluta sig till organisationen. 

Under 2022 uppkom många tolkuppdrag på Ukrainska. Trots den plötsliga ökningen av tolkning på 

Ukrainska har situationen kunnat hanteras bra, och Tolkförmedlingen har nu 60 Ukrainska tolkar. 

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) lämnar information från möte med Samordningsförbundet Väst. 

Orust kommun har detta år ordförandeskapet i förbundet. En fråga om förändring av 

styrelsestrukturen har uppkommit och planeras att behandlas under årets ägandesamråd. 
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§ 34 KS/2023:3 

Ordförandens information 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om att utegymmet i Henån kommer att invigas den 9 mars kl 11:00. 

Information ges också om arbete med att ta fram nytt avtal för hantering av turism. 

 

 

 


