
   Datum    1(22) 
  2022-11-09  
 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
 

 

Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
Plats och tid Årholmen, kommunhuset, 2022-11-16, klockan 08:15 
 
Ledamöter   
Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)  
Anders Arnell (M) 
Lars Larsson (C)  
Martin Reteike (MP)  
 

Ersättare  
Alexander Hutter (S) 
Håkan Bengtsson (M) 
Michael Relfsson (FO) 
Veronica Almroth (L) 
Rolf Sörvik (V) 

 
Övriga 
Ann-Britt Svedberg, tf. kommundirektör 
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 
 
 
Utses att justera 
 
Justeringens plats och tid Digital justering, måndag 21 november klockan 15:00 
 
 
 

Ärende Diarienummer Föredragande 

1. Information om arbetet med ÖP 2040 KS/2020:1204 Ann-Britt Svedberg 
08:20-08:40 

2. Information om prognosrapport 
oktober 2022 för Orust kommun 

KS/2022:85 Susanne Ekblad 
08:40-09:00 

3. Information om prognosrapport 
oktober 2022 för sektor ledning och 
verksamhetsstöd 

KS/2022:85 Susanne Ekblad 
09:00-09:10 

4. Uppdragsdokument för 2023-2025 
och detaljbudget 2023 för sektor 
ledning och verksamhetsstöd 

KS/2022:1604 Susanne Ekblad 
09:10-09:20 

5. Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med 
utblick mot 2040 för sektor ledning 
och verksamhetsstöd 

KS/2022:1605 Susanne Ekblad 
09:20-09:25 

6. Detaljbudget 2023 för politisk 
verksamhet, revision och 
överförmyndarnämnd 

KS/2022:1604  

7. Riskbedömning inför ny plan för 
intern kontroll 2023 för sektor ledning 
och verksamhetsstöd 

KS/2022:87 Helena Olsson 
09:30-09:50 

8. Taxa för kopiering och utlämnande av 
allmän handling 

KS/2022:1709  
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Ärende Diarienummer Föredragande 

9. Beslut om att utse biträdande 
Säkerhetsskyddschef 

KS/2022:1719  

10. Revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning 

KS/2022:628  

11. Godkännande av Tolkförmedlingen 
Västs delårsrapport 2022-08-31 

KS/2022:685  

12. Kommundirektörens information KS/2022:26  

13. Utskottens information KS/2022:27  

14. Information från andra möten och 
sammanträden 

KS/2022:28  

15. Ordförandens information KS/2022:29  
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ORUST KOMMUN 
 
 
 
Catharina Bråkenhielm (S)  Emelie Werling Söderroos 
Ordförande   Sekreterare 
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Parti Ledamot Tjänst-
görande Omröstningsprotokoll 

KSAU § KSAU § KSAU § 

 Ordinarie  Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

S Catharina Bråkenhielm           

S Britt-Marie Andrén- 
Karlsson 

          

M Anders Arnell           

C Lars Larsson           

MP Martin Reteike           

 Ersättare  Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

S Alexander Hutter           

M Håkan Bengtsson           

FO Mikael Relfsson           

L Veronica Almroth           

V Rolf Sörvik           

 Summa           
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Information om arbetet med ÖP 2040, KS/2020:1204 
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Information om prognosrapport oktober 2022 för Orust kommun, KS/2022:85 
 
  



   Datum    7(22) 
  2022-11-09  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 

Information om prognosrapport oktober 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd, 
KS/2022:85 
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Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor ledning och 
verksamhetsstöd, KS/2022:1604 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Godkänna uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor ledning och 

verksamhetsstöd. 
2. Godkänna tillkommande kostnader för närbusstrafiken med 725 000 kronor och tillskjuta 

motsvarande budget till sektor ledning och verksamhetsstöd år 2023 från potten 
ofördelad budget.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om ett 
uppdragsdokument med detaljbudget för kommande år senast i november. I dokumentet anges 
bland annat hur sektorn och dess verksamheter ska arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål 
och uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras mellan sektorns 
verksamheter. 
 
Sektor ledning och verksamhetsstöd har av kommunfullmäktige fått en budgetram för 2023 på 
78,3 miljoner kronor. Det är 11,6 miljoner kronor högre än föregående års budget inklusive 
indexjusteringar och andra tekniska justeringar.  
 
Den största förändringen jämfört med 2022 års budget är att bemanningsenheten inkl. 
personalpoolen har överförts med 5,7 miljoner kronor från sektor omsorg och 0,8 miljoner 
kronor har flyttats från sektor lärande till HR-enheten. Fullmäktige har beslutat om 
budgetförstärkning på 2,8 miljoner kronor till sektorn. Dessutom har sektorn tillförts sedvanlig 
årlig kompensation för bland annat generella prisökningar samt höjning av lokalhyror, lokalvård 
och PO-pålägg. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 om beställning av utökad närbusstrafik till en årlig 
kostnad på cirka 725 000 kronor. Kostnaderna beräknades på den tidigare statistiken som ingick i 
bilagan till det nya avtalet om skolskjuts- och närbusstrafik. I bilagan redovisades på årsbasis cirka 
580 närbussturer. 580 turer per år blir ett snitt på 48 turer per månad. För perioden juli-
september har leverantören fakturerat ett snitt på 96 turer per månad. Efter ett par månader med 
den nya leverantören för trafiken är bedömningen att kostnaden är dubbelt så hög än vad vi 
tidigare trott. Troligen innehåller avtalet felaktig statistik eftersom antalet turer inte förändrats 
jämfört med tidigare. Däremot kan turerna vara mer populära när servicebussen nu är avgiftsfri. 
Samtidigt kan även andra faktorer påverka resandet som exempelvis att Västtrafik dragit in viss 
kollektivtrafik och att skolbussarna inte längre är öppna för allmänheten. Sektorn föreslås få 
kompensation för den ökade kostnaden med ytterligare 725 000 kronor, vilket innebär en total 
kostnad på 1 450 000 kronor per år.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
Uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd 
daterad 2022-10-31 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor ledning och 
verksamhetsstöd, KS/2022:1605 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor ledning och 
verksamhetsstöd. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler. För att få en bild 
över kommunens lokalförsörjningsutveckling, både på kort och lång sikt, ska det finnas en 
kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan. Planen syftar till att säkerställa att framtida 
investeringsbehov och lokalkostnader kan ske med framförhållning och kostnadseffektivitet. Den 
kommunövergripande lokalförsörjningsplanen beslutas årligen av fullmäktige i samband med 
budget och flerårsplan.  
 
Underlaget till den övergripande lokalförsörjningsplanen kommer från respektive sektors årliga 
lokalförsörjningsplan som beslutas av kommunstyrelsen under hösten i samband med 
uppdragsdokument och detaljbudget.  
 
I sektor ledning och verksamhetsstöds lokalförsörjningsplan finns det behov av att titta närmare 
på ett nytt slutarkiv och serverhall. Även mindre behov som undervisningssal till 
samhällsorienteringen för nyanlända, fler kontorsplatser för den centrala bemanningsenheten och 
förråd för valnämnden nämns.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd, 
KS/2022:1604 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljbudget för politisk verksamhet, revision 
och överförmyndarnämnden år 2023. I benämningen politisk verksamhet ingår fullmäktige, 
kommunstyrelsen med utskott, social myndighetsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd, 
överförmyndarnämnd, valnämnd och revisorer.  
 
Den totala budgetramen för 2023 uppgår till 14,1 mnkr. Det är 0,8 mnkr mer än budget 2022. 
Budgetramen har både ökat och minskat på grund av olika beslut. Beslut om förändrade 
ersättningar till kommunalt förtroendevalda träder i kraft i samband med den nya 
mandatperiodens start, kostnaderna beräknas öka med 1,2 mnkr per år, vilket också budgetramen 
utökats med till 2023. Budgetramen har också utökats med knappt 0,2 mnkr till förstärkning 
inom överförmyndarhandläggningen samt 0,2 mnkr för indexhöjningar. Till 2023 har 
budgetramen minskat med 0,3 mnkr som avsåg budget för att genomföra det allmänna valet och 
knappt 0,1 mnkr som avser lägre medfinansering av Leader. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
Detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd daterad 2022-11-
03 

Beslutet skickas till 

Administrativ chef 
Ekonomienheten 
Förtroendevalda revisorer 
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Riskbedömning inför ny plan för intern kontroll 2023 för sektor ledning och 
verksamhetsstöd, KS/2022:87 
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Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling, KS/2022:1709 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Anta förslag till Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling 
2. Upphäva tidigare beslut om taxa (§105) fattat av KF 2016-10-13 

Sammanfattning av ärendet 

Tryckfrihetsförordningen styr allmänhetens möjlighet att ta del av kommunens allmänna 
handlingar. Vill man ta del av en allmän handling i form av papperskopior eller digitala kopior 
kan kommunen har rätt att ta ut en avgift. Denna taxa är beskriven i bifogat dokument. 

Utredning 

Nuläge  

Allmänheten har med stöd av offentlighetsprincipen rätt att ta del av en myndighets allmänna 
handlingar. Vid en begäran om att ta del av allmänna handlingar på plats i myndighetens lokaler, 
ska dessa tillhandahållas utan kostnad enligt 2 kap. 15 § Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). 
 
Orust kommun har enligt tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) skyldighet att på begäran 
tillhandahålla kopior eller avskrifter av allmänna handlingar under förutsättningen att ingen 
sekretess föreligger. För detta har Orust kommun rätt att ta ut en avgift. Avgifterna har beräknats 
med utgångspunkt från en genomsnittlig självkostnad för att framställa och expediera kopior. 
 
Tidigare beslutad avgift för utlämnande av allmän handling måste av olika skäl uppdateras. Bland 
annat är det idag vanligt förekommande att kommunen hanterar utlämnandet digitalt, varför 
taxan bör anpassas till denna mer moderna typ av handläggning. 
 

Bedömning  

Föreslagen taxa baserar sig på avgiftsförordningen (SFS 1992:191) och avgifterna gäller för Orust 
kommuns samtliga nämnders hantering av kopior av allmänna handlingar.  
 
Orust kommun är endast skyldig att tillhandahålla handlingar i pappersform men allmänna 
handlingar får utlämnas per e-post eller i annan elektronisk form om kommunen bedömer att det 
är lämpligt i det enskilda fallet.  
 
De första 9 sidorna av en allmän handling är gratis. Om det handlar om 10 sidor eller fler, blir 
priset 50 kr för den 10:e sidan och sedan 2 kr per tillkommande sida. Motsvarande taxa finns för 
hantering av elektronisk kopia. Om den allmänna handlingen finns i elektronisk form från början 
är det gratis att ta del av handlingen via e-post. 
 
Taxan hanterar alla typer av allmänna handlingar, även till exempel ljud- och videoupptagningar. 
Dokumentet beskriver även hur betalningsrutinen ser ut, liksom vilka undantag som finns. 
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Beslutsunderlag 

Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
 

Beslutet skickas till 

Kontaktcenter 
Ekonomienheten 
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Beslut om att utse biträdande Säkerhetsskyddschef, KS/2022:1719 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, att 
utse Thomas Klövheden, kris- och beredskapsstrateg, till biträdande säkerhetsskyddschef, fr o m 
2022-12-01 

Sammanfattning av ärendet 

Vid en kommun ska det, om det inte är uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som 
kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen 
och säkerhetsskyddsförordningen. Med säkerhets-skydd avses skydd av säkerhetskänslig 
verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten 
samt skydd i andra fall av säkerhetsskydds-klassificerade uppgifter. Säkerhetsskyddschefen är 
direkt underställd myndighetens chef. Vid behov kan det utses en biträdande 
säkerhetsskyddschef. Orust kommun har valt att även utse en biträdande säkerhetsskyddschef i 
syfte att minska sårbarheten i uppdraget. 

Enligt den nya säkerhetsskyddslagen som började gälla 1 december 2021 ska 
säkerhetsskyddschefen leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att 
verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. 
Detta ansvar får inte delegeras. Säkerhetsskyddschefen ska i Orust kommun vara direkt 
underställd och rapportera till kommundirektören. Therese Silbo har efterträtt Linda Johansson 
som risk- och säkerhetsstrateg och är sedan tidigare utsedd till ny Säkerhetsskyddschef fr o m 
2022-11-07. Utvecklingsstrateg Anita Jakobsson är idag utsedd till biträdande säkerhetskyddschef, 
men kommer att gå i pension. Hon föreslås därför ersättas av Thomas Klövheden, kris- och 
beredskapsstrateg, fr o m 2022-12-01. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-03 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschef 
Kommundirektör 
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Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning, KS/2022:628 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna revidering av delegeringsordningen enligt förslag daterat 2021-11-07. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med Kommunallagen (2017:725) 6 kap 37 – 41 §§ samt 7 kap 5-8 §§ kan 
kommunstyrelsen ge förtroendevalda och tjänstemän beslutanderätt i vissa bestämda typer av 
ärenden som regleras genom delegeringsordningen. 
Kommunstyrelsens delegeringsordning måste ibland uppdateras med anledning av t ex 
organisationsförändringar, hänvisningar till nya lagar eller förändrad titulatur på befattningar i 
organisationen. 

Den föreslagna revideringen innebär tillägg och ändring av befattningar i LoV9, LoV11 samt 
LoV132 och en korrigering av hänvisning i SU112. 

Utredning 

Då upphandlingsenheten får många frågor om utlämnande av allmän handling i samband med att 
upphandlingar genomförs bedöms det som lämpligt att även upphandlare får besluta om avslag 
av utlämnandet i de fall sekretess föreligger, detta tillägg görs i LoV9. 

På grund av ändrade titlar på nyanställda inom utvecklingsenheten behöver justeringar också 
göras i LoV11. Som ersättare har utvecklingsstrategen tidigare varit utsedd, men då personen som 
idag har denna anställning går i pension vid årsskiftet utses nu istället utvecklingschefen. 

I LoV132 har befattningen verksamhetschef lagts till, då enhetschef inte omfattar samtliga chefer 
som upphandlar, antar anbud och tecknar sektorsspecifika avtal inom tilldelad budget. 

Ändringen som görs i SU112 ämnar att rätta till ett fel i hänvisning, då man ska hänvisa till SU111 
och inte SU110. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
Kommunsytrelsens delegeringsordning – förslag till revidering 2022-11-07 

Beslutet skickas till 

OKFS 
Administrativa enheten 
Ekonomienheten 
Mark- och exploateringsenheten 
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Godkännande av Tolkförmedlingen Västs delårsrapport 2022-08-31, KS/2022:685 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tolkförmedling Västs delårsrapport per 2022-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Tolkförmedling Västs förbundsordning § 19 ska minst en delårsrapport delges samt 
behandlas av fullmäktige i förbundets medlemskommuner. Med anledning av detta har 
Tolkförmedling Väst upprättat och översänt ett delårsbokslut per den 2022-08-31. 
Det ekonomiska utfallet för delåret är ca 4,4 miljoner kronor och prognosen för helåret är ca 2,1 
miljoner kronor. 
Av de 9 indikatorerna som mäter verksamhetsmålen beräknas 8 indikatorer helt uppfyllas, och en 
indikator bedöms som ”utfall svårbedömt”. 

Revisorerna i Tolkförmedling Väst har granskat delårsbokslutet och bedömer att direktionen har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.  
Förvaltningen bedömer att Orust kommun bör göra samma bedömning och därmed godkänna 
delårsbokslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
Delårsrapport 2022, Tolkförmedling Väst 
Tjänsteutlåtande, Delårsrapport 2022, Tolkförmedling Väst 
Revisorernas bedömning av delårsrapport, Tolkförmedling Väst 
Förbundsordning 2021-01-01, Tolkförmedling Väst 

Beslutet skickas till 

Tolkförmedling Väst 
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Kommundirektörens information, KS/2022:26 
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