
   Datum    1(12) 
  2022-12-06  
 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
 

 

Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, 2022-12-14, 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, tillförordnad kommundirektör 
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 
 
Utses att justera 
 
Justeringens plats och tid Digital justering, måndag 19 december klockan 15:00 
 
 
 

Ärende Diarienummer Föredragande 

1. Information inför beslut om samråd 
för Översiktsplan 2040 

KS/2020:1204 Klara Sjögren 
Holtz, Rickard 
Karlsson,  
Ann-Britt Svedberg 
08:20 – 08:50 

2. Information om utredning av 
Timmerhult 

KS/2022:1434 Maria Ottosson 
Lundström, Anette 
Johansson, Marcus 
Stenerås, Lena 
Gardtman 
08:50 – 09:30 

3. Uppföljning av internkontrollplan 
2022 för sektor ledning och 
verksamhetsstöd 

KS/2021:41 Helena Olsson 
09:30 – 09:40 

4. Internkontrollplan 2023 Sektor 
ledning och verksamhetsstöd 

KS/2022:87  

5. Kommundirektörens information KS/2022:26  

6. Utskottens information KS/2022:27  

7. Information från andra möten och 
sammanträden 

KS/2022:28  

8. 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 inför beslut om samråd för Översiktsplan 2040, KS/2020:1204 
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Information om utredning av Timmerhult, KS/2022:1434 
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Uppföljning av internkontrollplan 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd, 
KS/2021:41 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2022 års internkontrollplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett 
ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade behov. 
Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. 
 
Nämnderna ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Kommunstyrelsen är nämnd för sektorerna ledning och verksamhetsstöd, lärande, omsorg och 
samhällsutveckling. Utskotten gör riskbedömning och tar fram förslag till ny kontrollplan för 
beslut av nämnden. Sektorerna ansvarar för den interna kontrollens utformning och funktion 
inom sitt verksamhetsområde. 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sektorernas uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta 
initiativ till sådana. 
 
Varje sektor har en skyldighet att: 

 Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sektorns verksamhetsområde. 

 Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till 
årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
sektorn till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  

 
Under 2022 genomfördes tre av fyra planerade kontrollpunkter utifrån beslutad intern 
kontrollplan inom sektor ledning och verksamhetsstöd. En kontrollpunkt kunde inte genomföras. 
En kontrollpunkt visade på brister där åtgärder kommer att vidtas. Inga brister var av allvarlig 
karaktär. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-06 
Bilaga – Rapportering av genomförd internkontroll för 2022 ledning och 
verksamhetsstöd daterad 2022-11-29 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Internkontrollplan 2023 Sektor ledning och verksamhetsstöd, KS/2022:87 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Godkänna plan för intern kontroll 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd, i 

enlighet med bilaga daterad 2022-12-01. 
2. Kontrollpunkten delegationsbeslut ska kontrolleras av samtliga sektorer under 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett 
ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade behov. 
Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. 
 
Nämnderna ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Kommunstyrelsen är nämnd för sektorerna ledning och verksamhetsstöd, lärande, omsorg och 
samhällsutveckling. Utskotten gör riskbedömning och tar fram förslag till ny kontrollplan för 
beslut av nämnden. Sektorerna ansvarar för den interna kontrollens utformning och funktion 
inom sitt verksamhetsområde. 
 
Inför granskningen 2023 har ett antal prioriterade riskområden tagits fram som förslag till 
kommunövergripande kontroller av sektor ledning och verksamhetsstöd. På kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 16 november diskuterades riskområde. Sektorn presenterade fyra områden till 
kontrollplanen för 2023, varav ett område föreslås kontrolleras av samtliga sektorer under 2023.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-06 
Bilaga - Internkontrollplan år 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd daterad 2022-12-01 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Kommundirektörens information, KS/2022:26 
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Utskottens information, KS/2022:27 
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Ordförandens information, KS/2022:29 
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