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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-14 

 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, 2022-12-14,  
klockan 08:15 – 11:10 

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

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

Justeringens  
plats och tid Digital justering, måndag 19 december klockan 15:00 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 174-181 
 Emelie Werling Söderroos 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Catharina Bråkenhielm (S) 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Lars Larsson (C) 
 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-12-14 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande 2022-12-20 nedtagande   2023-01-11 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunförvaltningen, Henån 

 

 

 

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

Ej tjänstgörande ersättare 
Alexander Hutter (S) 

Håkan Bengtsson (M) 

Michael Relfsson (FO) 

Veronica Almroth (L) 

Rolf Sörvik (V) 

Tjänstepersoner 
Ann-Britt Svedberg, tillförordnad kommundirektör tillika utvecklingschef 
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 
Klara Sjögren Holtz § 174, planarkitekt 
Rickard Karlsson § 174, planchef 
Anette Johansson § 175, enhetschef 
Lena Gardtman § 175, sektorchef omsorg 
Helena Olsson §§ 176 – 177, kommuncontroller 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  3 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-14 

 

 

 

 

 

§ 174 KS/2020:1204 

Information inför beslut om samråd för Översiktsplan 2040 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Planarkitekt tillsammans med utvecklingschef, tillika tillförordnad kommundirektör, ger information 

inför beslut om samråd för Översiktsplan 2040. 

Syftet med informationen är presentera förslag till samrådshandlingarna i stora drag och att 

arbetsutskottet ska få ställa frågor om förslaget. 

En tidplan presenteras, där beslut om samråd planeras till januari 2023.  

En genomgång av ÖP-modellen samt intressenter och lagstiftning kopplat till ÖP presenteras. Även 

utvecklingsintressen föredras. 

Tjänstepersonerna svarar på frågor kopplade till samrådsunderlaget och en dialog utifrån detta förs. 

Synpunkter som framkommer i dialogen kommer att förtydligas i underlaget och arbetas in under 

arbetets gång. En information ges också om den möjlighet som finns att tillföra synpunkter då 

samrådet pågår.  
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§ 175 KS/2022:1434 

Information om utredning av Timmerhult 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Chef för sektor omsorg samt enhetschef redogör en återkoppling om utredning av Timmerhult. 

Bakgrund till utredningen presenteras, likaså de förutsättningar som finns för de olika verksamheter 

som kan tänkas inrymmas i Timmerhult, men även andra verksamheter inom 

arbetsmarknadsenheten, som sker på andra platser i kommunen. 

De behov som finns har beskrivits i behovsanalys daterad 2022-08-29, och denna har lämnats till 

sektor omsorg. Bland annat har flera brukare uttryckt önskemål om att arbeta med djur, man ser 

också ett behov av att få en samordnad placering av brukare, och behöver därtill bättre kunna 

anpassa verksamheten efter de varierade behoven hos brukarna. 

Utskottet för omsorg har lämnat ett uppdrag till fastighet, att återkomma med besked gällande pris, 

tid- och möjligheter som finns för önskade anpassningar. 

Arbetsutskottet är positiva till det förslag som lagts fram gällande verksamhet förlagd på 

Timmerhult. Förvaltningen tar med sig önskemål om att fastighetsenheten skyndsamt utreder frågan 

kring anpassning av fastighet. 
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§ 176 KS/2021:41 

Uppföljning av internkontrollplan 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta 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 2022-11-29 
Bilaga – Rapportering av genomförd internkontroll för 2022 ledning och 
verksamhetsstöd daterad 2022-11-29 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  6 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-14 

 

 

 

 

§ 177 KS/2022:87 

Internkontrollplan 2023 Sektor ledning och verksamhetsstöd 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta 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. 
3. Lägga till en kommunövergripande kontrollpunkt gällande rutin för inlämning av 

förstadagsintyg. 

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.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar på ett tilläggsförslag gällande att införa en 
sektorsövergripande kontrollpunkt gällande rutin för inlämning av förstadagsintyg. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan godkänna förslag till beslut från förvaltningen samt 

tilläggsförslag från Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) och finner att arbetsutskottet bifaller de båda 

förslagen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-01 
Bilaga - Internkontrollplan år 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd daterad 2022-12-01 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 178 KS/2022:26 

Kommundirektörens information 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad kommundirektör, tillika utvecklingschef, ger uppdaterad information från 

förvaltningen om bland annat: 

- Att ordinarie kommundirektör återträder i tjänst nästkommande vecka. 

- Att rekrytering av kommunutvecklare är klar. 

- Att ett antal styrdokument är på gång till de politiska instanserna för antagande. 
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§ 179 KS/2022:27 

Utskottens information 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Närvarande representanter för kommunstyrelsens utskott lämnar aktuell information från respektive 

verksamhet. 

Ordförande för utskottet för omsorg lämnar information från utskottet, samt sociala 

myndighetsnämnden. Detta innefattar bland annat att man undersöker möjlighet att ingå i så kallat 

idéburet offentligt partnerskap (IOP) med några utvalda organisationer och att en så kallad ”Mini-

Maria”-verksamhet kommer att starta en dag i veckan på Orust. 

Samhällsutvecklings utskottsordförande informerar bland annat om: 

Att man gör en kontroll av att alla som har ett avlopp också betalar för detta. 

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) tillägger information om att man har många tillsynsärenden i kö 

hos miljöenheten, byggenheten och mark- och exploateringsenheten. 

Ordförande för lärandeutskottet ger information om bland annat svårigheter att planera kommande 

läsår på grund av Västtrafiks sommartidtabell som sträcker sig längre än vanligt.  

Vice ordförande för lärandeutskottet fyller i med information kopplat till genomförande av resor 

som tidigare gjorts på högstadiet. 
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§ 180 KS/2022:28 

Information från andra möten och sammanträden 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Larsson (C) ger information från senast genomförda sammanträde med Fyrbodals 

förbundsdirektion, där man bland annat lyft ämnet om digitalisering i kommunerna. 
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§ 181 KS/2022:29 

Ordförandens information 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden lämnar information om bland annat en genomförd webbkonferens där man lyft goda 

exempel på hur kommuner har utvecklat sitt arbete inom äldreomsorgen. 

Ordföranden tackar för denna mandatperiod och önskar ledamöter och ersättare God Jul. 
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