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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.

Plats och tid

Sammanträdesrum Högholmen, Henån 2017-09-14 kl. 08:15

Beslutande

Ledamöter
Kerstin Gadde (S), ordförande
Lars Larsson (C)
Kristina Svensson (MP)
Hans Pettersson (M)
Veronica Almroth (L)

Övriga

Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare

Ersättare
Bertil Olsson (S)
Maria Sörkvist (C)
Alexander Hutter (S)
Anders Arnell (M)
Ulf Sjölinder (L)

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Medborgarservice, Henån
Måndag den 18 september kl. 16:00

Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Förslag till ny
förvaltningsorganisation

Kommunchef,
förvaltningsområdeschefer
08:20-09:30

2.

Förvaltningsområde omsorg ekonomisk rapport

Lisbeth Tilly, Susanne
Ekblad 10:00-10:30

3.

Lägesrapport från
Länsstyrelsens tillsyn enligt
alkohollagen (2010:1622) och
tobakslagen (1993:581)

Kristina Bexér
10:30-11:00
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Ärende

Dnr

4.

Delårsrapport augusti 2017

5.

Utmaningar för ett hållbart
Västra Götaland - förslag till
regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen 2017-2020

6.

Information om samverkan för
regional serviceutveckling och
platsutveckling på landsbygden

7.

Finansrapport augusti 2017

KS/2017:766

8.

Finansiering av kostnad för
samordnat överklagande till
Länsstyrelsens beslut om
utvidgat strandskydd

KS/2014:1805

9.

Utredningsuppdrag
återvinningscentraler (ÅVC)
inom Orust kommun

KS/2017:1368

10.

Markförvärv Ellös kaj

KS/2017:1306

11.

Beslut om igångsättning av
investeringsprojekt: E-arkiv Digital långtidslagring i
samverkan

KS/2017:1477

12.

Kommunchefens information

13.

Utskottens information

14.

Ordförandens information

Föredragande
Susanne Ekblad
11:00-11:30

KS/2017:1527

Ulrika Marklund
11:30-12:00

Ronny Svensson, VG
13:30-14:00
s.1-6

ORUST KOMMUN

Kerstin Gadde
Ordförande

Shkelqim Istrefi
Sekreterare
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Förslag till ny förvaltningsorganisation
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Förvaltningsområde omsorg - ekonomisk rapport
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Lägesrapport från Länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och
tobakslagen (1993:581)
Länsstyrelsen har på eget initiativ med stöd av 9 kap. 1 § alkohollagen och 19 a §
tobakslagen genomfört en tillsyn i Orust kommun den 1 mars 2017.
Länsstyrelsen har granskat fyra ärenden avseende ansökan om serveringstillstånd.
Vissa brister påtalades.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-04-11 § 44 att godkänna rapporten
och uppdra till förvaltningen att genomföra de förbättringsåtgärder som är
nödvändiga med hänsyn till vad som framkommit i länsstyrelsens granskning.
__________
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Delårsrapport augusti 2017
En muntlig rapport lämnas.
____________
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Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - förslag till regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020
Dnr KS/2017:1527
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen. Trots ett aktivt miljöarbete bedömer Länsstyrelsen att de flesta
miljömålen i länet inte nås till år 2020. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka. Syftet
med åtgärdsprogrammet är att det ska vägleda och stödja prioriteringar samt
stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Flera åtgärder
grundar sig på lagkrav. Andra åtgärder är frivilliga där man gör egna åtaganden.
Under programmets period stödjer Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen arbetet genom att följa upp åtgärderna och sprida goda exempel.
Länsstyrelsen föreslår åtgärder inom fyra utmaningar för Västra Götaland:
• Minskad klimatpåverkan och ren luft

• Hållbar användning av vattenmiljöer
• Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
• God boendemiljö och hållbar konsumtion
Inom dessa fyra utmaningar ryms 46 nya åtgärder. Utöver detta tillkommer åtgärder
från följande planer och program:
• Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030
• Åtgärdsprogram för havsmiljön 2015–2021
• Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2016–2021.
Åtgärderna i dessa planer och program behandlas inte i denna remissrunda.
För varje utmaning beskriver länsstyrelsen vilka miljömål och vilka globala mål inom
Agenda 2030 som gynnas av de föreslagna åtgärderna.
_________
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Tjänsteskrivelse
Yttrande till Länsstyrelsen - Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland,
förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020
Bakgrund
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen. Trots ett aktivt miljöarbete bedömer Länsstyrelsen att de flesta
miljömålen i länet inte nås till år 2020. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka. Syftet
med åtgärdsprogrammet är att det ska vägleda och stödja prioriteringar samt
stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Flera åtgärder
grundar sig på lagkrav. Andra åtgärder är frivilliga där man gör egna åtaganden.
Under programmets period stödjer Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen arbetet genom att följa upp åtgärderna och sprida goda exempel.
Länsstyrelsen föreslår åtgärder inom fyra utmaningar för Västra Götaland:
• Minskad klimatpåverkan och ren luft

• Hållbar användning av vattenmiljöer
• Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
• God boendemiljö och hållbar konsumtion
Inom dessa fyra utmaningar ryms 46 nya åtgärder. Utöver detta tillkommer åtgärder
från följande planer och program:
• Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030
• Åtgärdsprogram för havsmiljön 2015–2021
• Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2016–2021.
Åtgärderna i dessa planer och program behandlas inte i denna remissrunda.
För varje utmaning beskriver länsstyrelsen vilka miljömål och vilka globala
mål inom Agenda 2030 som gynnas av de föreslagna åtgärderna.
Aktör och åtagande
För varje åtgärd finns förslag på huvudaktör och medaktörer. Aktörerna väljer själva
vilka åtgärder man vill åta sig att genomföra. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har
genom sitt beslut av åtgärdsprogrammet åtagit sig de åtgärder där de anges vara
huvud- eller medaktörer. Aktörer som åtar sig en åtgärd som huvudaktör tar även på
sig att initiera och driva åtgärden i samverkan med de medaktörer som åtagit sig
åtgärden. Den som åtar sig att delta som medaktör förväntas medverka genom att
genomföra åtgärden inom sin egen verksamhet eller skapa förutsättningar och bidra
med stöd till huvudaktören i genomförandet. Åtagandet kommer att ske digitalt i den
webblösning som tas fram nationellt under 2017 för att rapportera och följa upp
åtgärdsprogrammet.
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Genomförandet av åtgärderna kommer att följas upp årligen av Länsstyrelsen med
syftet att stimulera och motivera. Uppföljningen ses som en förutsättning för en aktiv
kommunikation om det som görs i länet och för att sprida goda exempel. Underlaget
används i den årliga regionala bedömningen av miljömålen. Under 2020 planerar
Länsstyrelsen en fördjupad utvärdering. Under 2017 tas en nationell webblösning
(”Åtgärdswebben”) fram för att rapportera och följa upp åtgärderna i de olika
åtgärdsprogrammen. Denna förutsätts vara i bruk vid kommande rapporteringar.
Syfte
Länsstyrelsen har bjudit in Orust kommun att lämna synpunkter på remissen
”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland- regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen 2017-2020”. Remissen har skickats brett till kommuner, Västra
Götalandsregionen, företag och näringsliv, föreningar, organisationer och
myndigheter. Fram till den 15 september kan alla som vill lämna synpunkter.
Orust kommun har begärt förlängning av remisstiden till den 30 september.
Åtgärdsprogrammet för Västra Götaland föreslås bestå av tre delar varav underlag för
del ett och två är med i remissen:
1. Huvuddokument – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland
Här finns beskrivningarna av de fyra utmaningar som Västra Götaland står
inför, tillsammans med en översikt av åtgärderna samt bakgrunden (kommer
att tryckas samt finnas som pdf-fil på Länsstyrelsens webbplats).
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/
miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-for-att-na-miljomalen/atgardsprogrammiljomal-uppslag.pdf
2. Stöd för genomförande och uppföljning
Här finns mer detaljerade beskrivningar av åtgärderna. Här hittar du bakgrund
samt de miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna. Dessutom finns här
beskrivet vilken rapportering och uppföljning som förväntas av de som åtar
sig åtgärder (föreslås endast finnas som pdf-fil på Länsstyrelsens webbplats).
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/
miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-for-att-na-miljomalen/stodgenomf%C3%B6rande-uppfoljning-externremiss.pdf
3. Åtgärder per aktör
Vi kommer att ta fram samlade åtgärder för olika aktörer eller aktörsgrupper
(förslås endast finnas som pdf-fil på Länsstyrelsens webbplats). Denna tredje
del tas fram först efter beslut och är inte med i remissen.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen har bett om svar utifrån de frågor som Länsstyrelsen tar upp i enkäten
som skickades tillsammans med remissen. Synpunkter på de enskilda åtgärderna
bifogas som en bilaga till detta yttrande.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande över remissunderlaget,” Utmaningar för ett hållbart Västra
Götaland, förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020” enligt
synpunkter i bifogad enkät.

Beslutsexpediering
Beslutet expedieras till Länsstyrelsen senast fredag 30 september 2017 genom att
e-posta kommunstyrelsens beslut samt ifylld pdf-enkät och till:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Observera! Kontakta länsstyrelsen ifall kommunen inte mottar en bekräftelse att
yttrande inkommit.

ORUST KOMMUN
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Ulrika Marklund
Miljöstrateg
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Information om samverkan för regional serviceutveckling och platsutveckling
på landsbygden
Under perioden 1 oktober 2016 till 28 juni 2019 driver Västra Götalandsregionens
näringslivsenhet projektet Samverkan för regional serviceutveckling. Det är ett
projekt med målsättning att skapa engagemang och incitament för lokala, regionala
och nationella aktörer att samverka kring platsutveckling. Projektet är kopplat till det
regionala serviceprogrammet och stödjer platsutveckling som genom samverkan
mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer utvecklar samt stärker mindre
ortens näringsliv, serviceutbud och attraktivitet.
Orust kommun har möjlighet att delta i projektet och nordöstra Orust har diskuterats
med företrädare för Västra Götalandsregionen. Området nordöstra Orust har
potential att utvecklas inom både kultur och turism. Det finns både privata aktörer
och så äger kommunen Ålgårds kvarn som blir en viktig del i projektet. Genom att
delta i Västragötalandsregionens projekt stärks ett område som inte har den
tillströmning av besökare som västra Orust har.
Fyra platser ingår hittills i projektet som exempelvis Fengersfors och Limmared.
Målet är att varje plats ska ta fram en utvecklingsplan samt skapa resurser för att driva
utvecklingsarbetet långsiktigt.
Det projektet tillför de medverkande platserna är:
att ingå i ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring
stöd i processen att samla olika särintressen kring en gemensam målbild och
en långsiktig och finansierad utvecklingsplan
en långsiktigt hållbar och processdriven platsutveckling
För att ingå i projektet är följande kriterier viktiga:
En idé om hur ett geografiskt eller tematiskt område kan utvecklas
En projektägare
Kommunalt engagemang och medfinansiering
En tilltänkt processledning
Att de nyckelaktörer som krävs för en bred samverkan har identifierats
Representanter för Västra Götalandsregionen deltar på sammanträdet för att
presentera projektet.
___________
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Finansrapport augusti 2017
Dnr KS/2017:766
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en finansrapport efter augusti
månads utgång 2017 med avstämning mot finanspolicyn.
_________
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Tjänsteskrivelse
Finansrapport augusti 2017
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en finansrapport efter augusti
månads utgång 2017 med avstämning mot finanspolicyn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2017-09-04
Finansrapport augusti 2017, upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2017-09-04
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapport augusti 2017
Beslutsexpediering
Ekonomichef

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef
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Finansiering av kostnad för samordnat överklagande till Länsstyrelsens beslut
om utvidgat strandskydd
Dnr KS/2014:1805

Orust kommun tillsammans med övriga bohuskommuner uppdrog till Uddevalla
kommun att samordna överklagandet av Länsstyrelsens beslut om utvidgat
strandskydd. Uddevalla kommun anlitade Advokatbyrå Gärde Wesslau och
kostnaden fördelas mellan kommunerna.
År 2015 fick kommunen den första fakturan från Uddevalla på 27 191 kr. Den
juridiska processen fortsatte fram till slutet av 2016 och under 2017 kom ytterligare
en faktura på advokatkostnader från Uddevalla kommun på 71 500 kr.
Kostnaden bör precis som 2015 finansieras genom en omfördelning från
kommunstyrelsens medel till förfogande, till plan, mark och exploatering inom
förvaltningsområde samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, upprättad 2017-08-28
_______
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Tjänsteskrivelse
Finansiering av kostnad för samordnat överklagande till Länsstyrelsens beslut
om utvidgat strandskydd
Orust kommun tillsammans med övriga bohuskommuner uppdrog till Uddevalla
kommun att samordna överklagandet av Länsstyrelsens beslut om utvidgat
strandskydd. Uddevalla kommun anlitade Advokatbyrå Gärde Wesslau och
kostnaden fördelas mellan kommunerna.
År 2015 fick kommunen den första fakturan från Uddevalla på 27 191 kr. Den
juridiska processen fortsatte fram till slutet av 2016 och under 2017 kom ytterligare
en faktura på advokatkostnader från Uddevalla kommun på 71 500 kr.
Kostnaden bör precis som 2015 finansieras genom en omfördelning från
kommunstyrelsens medel till förfogande, till plan, mark och exploatering inom
förvaltningsområde samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, upprättad 2017-08-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att finansiera kommunens kostnad för samordnat överklagande av Länsstyrelsens
beslut om utvidgat strandskydd, genom att omfördela 71 500 kr från
kommunstyrelsens medel till förfogande, till verksamheten plan, mark och
exploatering inom förvaltningsområde samhällsutveckling.
Beslutsexpediering
Ekonomienheten
Chef för plan, mark och exploatering

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef
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Utredningsuppdrag återvinningscentraler (ÅVC) inom Orust kommun
Dnr KS/2017:1368
Kommunen har idag två återvinningscentraler(ÅVC) på Timmerhult och Månsemyr.
Månsemyr bemannas av kommunens egen personal och Timmerhult är det bemannat
av kommunens renhållningsentreprenör, Fraktkedjan Väst AB.
Bakgrunden till rubricerat utredningsuppdrag är bland annat inkomna synpunkter
som kommit förvaltningen tillhanda avseende återvinningscentralernas drift inom
kommunen och nivån på de kommande ekonomiska investeringar som erfordras
inom verksamheten.
_______
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Tjänsteskrivelse
Utredningsuppdrag återvinningscentraler (ÅVC) inom Orust kommun
Historik
Kommunen har idag två återvinningscentraler(ÅVC) på Timmerhult och Månsemyr.
Månsemyr bemannas av kommunens egen personal och Timmerhult är det bemannat
av kommunens renhållningsentreprenör, Fraktkedjan Väst AB.
Bakgrunden till rubricerat utredningsuppdrag är bland annat inkomna synpunkter
som kommit förvaltningen tillhanda avseende återvinningscentralernas drift inom
kommunen och nivån på de kommande ekonomiska investeringar som erfordras
inom verksamheten.
Bedömning
Förvaltningen bedömer att det erfordras en utredning som ur kund-, miljö och
ekonomiskt perspektiv konsekvensbeskriver en fortsatt drift av två ÅVC, alternativt
en ÅVC.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ge förvaltningsområde Samhällsutveckling i uppdrag att utreda möjliga effekter av
att ha en respektive två återvinningscentraler inom kommunen
Beslutsexpediering
Miljö- och renhållningsingenjör
Chef affärsdrivande verksamhet
Förvaltningsområdeschef Samhällsutveckling
ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde Samhällsutveckling

Björn Martinsson

Lena Tegenfeldt

Chef affärsdrivande verksamhet

Förvaltningsområdeschef
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Markförvärv Ellös kaj
Dnr KS/2017:1306
Sweden Pelagic Ellös AB har fört en långtgående diskussion om Ellös kaj med Orust
kommun. Kan nyttjas i dagsläget av företagets och andra företagares verksamheter.
Ett flertal företag inom kommunen är beroende av att detta existerar för att kunna
bedriva sina verksamheter.
Sweden Pelagic Ellös AB har för avsikt att lägga ut en längre flytbrygga från kajen för
att större fiskebåtar ska kunna angöra och lossa fångst, samt att lyftverksamheten och
andra företagare lättare ska få tillgång till befintlig kaj. Det har pågått diskussioner
mellan Orust kommun och Sweden Pelagic Ellös AB en längre tid kring hur
flytbryggan ska bekostas och dess omfattning för att den ska passa verksamheten och
andra ändamål.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-09 § 75 att gå vidare med
alternativet att erbjuda Sweden Pelagic Ellös AB ett vattenarrende, och att
förvaltningsområde samhällsutveckling får i uppdrag att ta fram en värdering av
arrendet.
__________
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Tjänsteskrivelse
Markförvärv Ellös kaj
Bakgrund
Sweden Pelagic Ellös AB har fört en långtgående diskussion om Ellös kaj med Orust
kommun. Kan nyttjas i dagsläget av företagets och andra företagares verksamheter.
Ett flertal företag inom kommunen är beroende av att detta existerar för a tt kunna
bedriva sina verksamheter.
Sweden Pelagic Ellös AB har för avsikt att lägga ut en längre flytbrygga från kajen för
att större fiskebåtar ska kunna angöra och lossa fångst, samt att lyftverksamheten och
andra företagare lättare ska få tillgång till befintlig kaj. Det har pågått diskussioner
mellan Orust kommun och Sweden Pelagic Ellös AB en längre tid kring hur
flytbryggan ska bekostas och dess omfattning för att den ska passa verksamheten och
andra ändamål.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-09 § 75 att gå vidare med
alternativet att erbjuda Sweden Pelagic Ellös AB ett vattenarrende, och att
förvaltningsområde samhällsutveckling får i uppdrag att ta fram en värdering av
arrendet.
Syfte
Sweden Pelagic Ellös AB har inkommit med en ansökan om att förvärva Ellös kaj,
eftersom de anser att kajen är en strategiskt viktig resurs för deras verksamhet i
framtiden. Företaget framhåller att de investerat i fastigheten och att flertalet
arbetstillfällen skapas i verksamheten.
Bedömning
Ellös kaj är strategiskt viktig för kommunen och för ett flertal i befintliga
verksamheter men även för framtidens verksamheter. Om kommunen säljer kajen
kan ett servitut skapas på del av kajen, exempelvis delen med lyftplattan. Det ska
dock beaktas att detta servitutsområde möjligtvis inte täcker samtliga framtida behov
av kajen, både från kommunens behov och andra verksamheter.
Förvaltningens bedömning är att Ellös kaj bör kvarstå i kommunens ägo för att
säkerställa nuvarande och framtida behov. I det fall beslut om försäljning ändå fattas
bör behoven att nyttja kajen regleras med servitut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-30
Ansökan, daterad 2017-06-12
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att Ellös kaj ska kvarstå i kommunens ägo.
Beslutet skickas till
Sökande
Kommunchef
Näringslivsutvecklare
Förvaltningsområde samhällsutveckling
ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Jan Eriksson

Petra Ohldin Lampinen

Kommunchef

Näringslivsutvecklare

20
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Beslut om igångsättning av investeringsprojekt: E-arkiv - Digital
långtidslagring i samverkan
Dnr KS/2017:1477
År 2015 togs ett tjänstemannainitiativ att starta en förstudie med avsikt att avropa
från SKL-ramavtal. Innan förstudien startade beslutade Fyrbodals
kommunchefsgrupp om en s.k. ”TUV”-satsning, på ett Fyrbodalgemensamt earkivprojekt. Alla 14 kommuner beslutade att delta.
Uddevalla kommun utsågs som projektsamordnare för projekt och arkivarien från
Orust deltog i referensgrupp. 2016 utförde projektgruppen en förstudie och ett
upphandlingsunderlag togs fram för gemensamma medel avsatta i
VästKom/Fyrbodal. IT-chef och arkivarie från Orust kommun deltog.
Mängden information som behandlas i våra IT-system ökar konstant och fler
verksamheter digitaliserar sina administrativa rutiner och sin dokumentation.
Information som det i många fall ställs krav på att den ska vara tillgänglig och i vissa
fall bevaras för all framtid. Den information som i dag bearbetas digitalt och ska
bevaras i all framtid skrivs ut på papper för långtidsförvaring i kommunens fysiska
arkiv.
Kommunen har valt att, genom Fyrbodals kommunalförbund, delta i
kommungemensamt projekt för upphandling, införande och drift av e-arkivsystem.
En gemensam förvaltningsorganisation skapas och därefter sker uppstart av lokala
införandeprojekt. Orust förbereds för ett införande under 2018 med tre prioriterade
större system. Investeringskostnader uppstår i form av licenser och
projektorganisation fördelat på åren 2017-2018 och beräknas till ca 1 miljon kronor.
En löpande underhålls- och supportkostnad tillkommer. Den blir känd efter avslutad
upphandling. Ambitionen är att denna kostnad ska rymmas inom ordinarie budget.
Med ett e-arkiv bevaras handlingar elektroniskt på ett säkert och långsiktigt sätt. Med
e-arkiv ges förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och
verksamhetsutveckling. E-arkivet ger kommunens alla verksamheter bättre möjlighet
att möta kravet på öppenhet, uppfylla offentlighetslagstiftningen och ett effektivt stöd
för att elektroniskt kunna lagra och återsöka alla handlingar och ärenden som
hanteras. Med digitaliserade flöden och elektronisk lagring kan lokalutrymmen
minskas och de personella insatserna kan effektiviseras. E-arkivet bidrar till en mer
transparent organisation och fungerar som basen i verksamhetens
informationshantering.
_________
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Tjänsteskrivelse
Beslut om igångsättning av investeringsprojekt: E-arkiv - Digital
långtidslagring i samverkan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt: E-arkiv – Digital långtidslagring i
samverkan – med total investeringsram om 1 miljoner kronor (KF 2017-03-09 § 21)
och
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras kommunstyrelseförvaltningens stab.
Ärendebeskrivning
I den senaste beslutade investeringsbudgeten (KF 2017-03-09 § 21) finns 1 miljon
kronor avsatt för digitalt system för e-arkiv. Projektet har tidigare skjutits fram i tiden
men planen är nu att investeringsutgiften fördelas på åren 2017-2018. Beslutet avser
igångsättning av investeringsbudget för e-arkivlösning på totalt 1 miljon kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-28
Utredning
Bakgrund
År 2015 togs ett tjänstemannainitiativ att starta en förstudie med avsikt att avropa
från SKL-ramavtal. Innan förstudien startade beslutade Fyrbodals
kommunchefsgrupp om en s.k. ”TUV”-satsning, på ett Fyrbodalgemensamt earkivprojekt. Alla 14 kommuner beslutade att delta.
Uddevalla kommun utsågs som projektsamordnare för projekt och arkivarien från
Orust deltog i referensgrupp. 2016 utförde projektgruppen en förstudie och ett
upphandlingsunderlag togs fram för gemensamma medel avsatta i
VästKom/Fyrbodal. IT-chef och arkivarie från Orust kommun deltog.
Nuläge
Mängden information som behandlas i våra IT-system ökar konstant och fler
verksamheter digitaliserar sina administrativa rutiner och sin dokumentation.
Information som det i många fall ställs krav på att den ska vara tillgä nglig och i vissa
fall bevaras för all framtid. Den information som i dag bearbetas digitalt och ska
bevaras i all framtid skrivs ut på papper för långtidsförvaring i kommunens fysiska
arkiv.
Kommunen har valt att, genom Fyrbodals kommunalförbund, delta i
kommungemensamt projekt för upphandling, införande och drift av e-arkivsystem.
En gemensam förvaltningsorganisation skapas och därefter sker uppstart av lokala
införandeprojekt. Orust förbereds för ett införande under 2018 med tre prioriterade
större system. Investeringskostnader uppstår i form av licenser och
projektorganisation fördelat på åren 2017-2018 och beräknas till ca 1 miljon kronor.
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En löpande underhålls- och supportkostnad tillkommer. Den blir känd efter avslutad
upphandling. Ambitionen är att denna kostnad ska rymmas inom ordinarie budget.
Med ett e-arkiv bevaras handlingar elektroniskt på ett säkert och långsiktigt sätt. Med
e-arkiv ges förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och
verksamhetsutveckling. E-arkivet ger kommunens alla verksamheter bättre möjlighet
att möta kravet på öppenhet, uppfylla offentlighetslagstiftningen och ett effektivt stöd
för att elektroniskt kunna lagra och återsöka alla handlingar och ärenden som
hanteras. Med digitaliserade flöden och elektronisk lagring kan lokalutrymmen
minskas och de personella insatserna kan effektiviseras. E-arkivet bidrar till en mer
transparent organisation och fungerar som basen i verksamhetens
informationshantering.
Bedömning
Bedömningen är att detta är det mest kostnadseffektiva alternativet för ett införande
av e-arkiv. E-arkivet kommer på sikt minska behovet av tillgängliga fysiska arkiv,
vilket innebär att lokalkostnader för nya arkivlösningar inte kommer att uppstå. Våra
lokaler som idag är avsedda för arkiv är fullt utnyttjade.
Beslutet lämnas till
Ekonomienheten
IT-strateg
Chef medborgarservice

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningens stab

Jan Eriksson

Per Linnér

Kommunchef

IT-strateg
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