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Delårsrapport augusti 2022 
Välkommen att ta del av delårsrapporten för perioden januari till augusti. Syftet är att beskriva och 
förklara den ekonomiska utvecklingen för rapportperioden och bedömningen för helåret. Utgångspunkten 
är att läsaren har tillgång till den senaste årsredovisningen. Rapporten upprättas av kommunstyrelsen och 
överlämnas till fullmäktige för godkännande.  

Rapporten innehåller en förkortad förvaltningsberättelse med viktigare händelser och en bedömning 
avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen 
innehåller även en bedömning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den 
löpande verksamheten. 

Räkenskaperna innehåller en redogörelse för kommunens ekonomiska utfall och ställning vid periodens 
slut samt en bedömning av helårsprognosen med jämförelse mot föregående år och budget. 
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Förenklad förvaltningsberättelse 
Händelser av väsentlig betydelse  

Sammanfattning av det ekonomiska resultatet och helårsprognosen 

Resultatet till och med augusti var positivt och uppgick till 98,1 mnkr. Det var 32,9 mnkr högre resultat 
jämfört med augusti 2021. Periodens resultat var 64,5 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden. 
Budgetavvikelsen för perioden beror främst på ökade intäkter för riktade statsbidrag, skatteintäkter och 
generella statsbidrag och utjämning.  

Helårsprognosen bedöms till ett överskott om 78,5 mnkr. Det är 50 mnkr högre än budgeterat resultat för 
året och ca 15 mnkr bättre än prognosen i april. Budgetavvikelsen för helåret förklaras i huvudsak av att 
skatteintäkter och generella statsbidrag ser ut att bli 41,8 mnkr högre än budgeten. Skatteintäkterna ökar 
med 25,3 mnkr, vilket framförallt beror på den positiva effekten på utvecklingen av sysselsättningen i 
Sverige under 2021 och 2022. Budgeten för 2022 gjordes klar i maj 2021 och den positiva effekten kom 
framförallt därefter.  

Sektorerna redovisar sammantaget en prognos som är positiv mot budget på 2,0 mnkr. 
Personalomkostnadspålägg och pensionskostnaderna beräknas ge ett överskott om 3,6 mnkr. Reavinster 
för mark och fastighet beräknas till 2,6 mnkr från försäljning av mark vid Lunden och Myckleby skola. 
Finansnettot beräknas till en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr. Avvikelsen beror högre finansiella 
kostnader för pensioner.  

Nettoinvesteringarna uppgick till 51,6 mnkr till och med sista augusti. Årets budgeterade investeringar 
uppgår till 171,3 mnkr och helårsprognosen bedöms till 119,3 mnkr. Budgetavvikelsen för helåret beror på 
att projekt flyttas fram av olika anledningar till 2023. De största projekten under perioden är ombyggnad 
av Ellös avloppsreningsverk 14,5 mnkr, fortsatt arbete på VA-länk väst-Broledningen för 8,7 mnkr och 
byte av vattenservis i Ellös 5,2 mnkr. Två projekt har prognosticerat högre investeringsutgifter än 
budgeterat och det är modulboende omsorg och flytbrygga i Henån. 

Bedömningen är att kommunen uppnår sin egen definition av god ekonomisk hushållning avseende 
verksamhetsmål och finansiella mål.   

Resultatet för Stiftelsen Orustbostäder var till och med augusti positivt och uppgick till ett överskott på 
4,6 mnkr. Helårsprognosen beräknas bli ett positivt resultat om cirka 2,2 mnkr. Det budgeterade resultatet 
är 1,5 mnkr. 

Covid-19  

Under året har många medarbetare i flera verksamheter drabbats av Covid-smitta eller misstanke om 
smitta. Det har inneburit svårigheter att bemanna verksamheterna. Det har blivit mycket mertid och 
övertid för de som varit i tjänst och kostnaderna för sjukfrånvaro är mycket hög. 

I sektorernas kostnader ingår sjuklönekostnader för dag 2-14 under perioden. Staten ersätter arbetsgivare 
för den del av sjuklönekostnaden som översteg det normala till och med mars månad. Sektorerna har fått 
ersättning för perioden december 2021-mars 2022 med totalt 5,7 mnkr. Det kan jämföras med 
ersättningen för nio månader under 2021 som uppgick till 5,5 mnkr.  

Förskolorna och skolorna i kommunen har under vårterminen kunnat återgå till ordinarie verksamhet. 
Nationella prov genomfördes enligt plan, vilket inte skett under de sista två åren. 

Kriget i Ukraina 

Kriget i Ukraina bröt ut i februari och kommunen fick ställa om i verksamheterna, alla sektorer blev 
berörda. På grund av väntad flyktingström till Sverige gavs uppdrag till kommunerna att rusta för att 
erbjuda evakueringsplatser för Migrationsverkets räkning. Vi rustade för 78 evakueringsplatser, men fick 
efter en tid besked att dessa inte skulle komma att användas. För detta fick kommunen ersättning med 
10 000 kr per plats.  

Parallellt, tog sig flyktingar till Orust på eget bevåg eller hämtades av engagerade medborgare. Det var 
också en stor oro från allmänheten när kriget bröt ut om hur vårt civila försvar fungerar. Flera 
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samverkanskanaler upprättades både externt och internt och verksamheten har under perioden arbetat 
mycket med kommunikation till medborgare om läget. Frivilliga har visat ett stort engagemang både för att 
skänka saker och starta såväl språkstudier som mötesplatser. Kommunen har arbetat med att hitta och 
samordna boendefrågor och varit behjälpliga i kontakter för att hitta arbete. De flesta ukrainska flyktingar 
har haft arbete under sommaren. De barn som kommit och börjat skolat har det också fungerat väldigt 
bra för. De har kommit in i skolan på ett mycket bra sätt. Det har varit stor osäkerhet både avseende 
ekonomiska förutsättningar och hur många flyktingar från Ukraina som skulle bli placerade på Orust när 
Migrationsverket skulle stänga sina anläggningar. Det besked vi har idag är att Migrationsverket beslutat 
att placera de egenbosatta flyktingar från Ukraina, i dagsläget 39 personer, i kommunen. Även för dessa 
har kommunen erhållit en ersättning på 10 000 kr per person. Dessutom har kommunen erhållit ett 
generellt tillfälligt bidrag på 0,7 mnkr från staten med anledning av kriget som avser både 2022 och 2023, 
varav 0,3 mnkr bokförts på 2022. Fram till augusti har kommunen haft ca 0,6 mnkr i kostnader som kan 
relateras till ordnande av boende för flyktingar från Ukraina.  

Andra väsentliga händelser  

Arbetet med organisationsöversyn gällande sektor miljö och bygg pågick under hela 2021. Ett omfattande 
arbete med förändring av styrdokument har genomförts. Från 2022 upphörde sektor miljö och bygg som 
egen sektor. Miljö- och byggenheten ingår numera i sektor samhällsutveckling. Det innebär att antalet 
sektorer från 2022 minskar från fem till fyra. Miljö- och byggnadsnämnden kvarstår som myndighets-
nämnd, men har inget planerings- eller uppföljningsansvar för ekonomi, personal och verksamhet utan det 
faller på kommunstyrelsen. Däremot håller sig miljö- och byggnadsnämnden informerad och har rätt till 
insyn och dialog i t.ex. budgetprocessen. 

Sommaren har inneburit stora påfrestningar för de flesta av våra medarbetare och chefer. För att kunna 
bemanna med sommarvikarier har sektor omsorg fått arbeta med många olika lösningar. Exempel på 
åtgärder har varit att erbjuda extra ersättning till medarbetare som flyttat en eller två semesterveckor, 
samordnat skjutsar om det saknades kollektivtrafik, anställt serviceassistenter, serviceinsatser inom en 
hemtjänstgrupp utfördes av en städfirma, erbjuda andra kommunanställda att sommarjobba och 
informerat alla brukare och anhöriga om det ansträngda läget. 

Även inom räddningstjänsten har personalsituationen varit ansträngd. Det har varit en ökning av larm 
under sommaren.  

Sektor omsorg deltar i ett projekt i Fyrbodal med att starta upp en verksamhet som heter Mini-Maria. 
Mini-Maria kommer att vara en mellan kommun och region integrerad öppenvårdsmottagning för 
ungdomar upp till 21 år med frågor eller problematik rörande alkohol, droger eller spel om pengar. 

Äldreomsorgen har hela året haft flera tomma lägenheter inom särskilda boenden som påverkar 
intäktssidan negativt avseende omsorgsavgifter och hyror. Detta har enhetscheferna balanserat genom 
personalminskning och utlån av personal. Strandgårdens särskilda boende har också sålt flertalet 
korttidsplatser till Stenungsund. Ängsvikens särskila boende har vigt en lägenhet till en brukare med LSS-
insatser samt några brukare från gruppbostad under en evakuering i den verksamheten. 

Fyrklövern har startat en psykiatrienhet med sex platser som ska fungera som hemmaplanslöning för 
målgruppen äldre med psykisk funktionsnedsättning 

Äldreomsorgslyftet flyter på med en avslutad grupp om 13 undersköterskor i år. Tio personer har en 
pågående utbildning och cirka 15 nya studerande startade i augusti. 

IFO Vuxen är efter omorganisation en myndighetsenhet, där ingår missbruk, våld i nära relationer, 
socialpsykiatri, LSS och numera även biståndsenhet. Enheten har under året kommit en bit i arbetet med 
att hitta hemmaplanslösningar och därmed minska antalet köpta platser inom främst socialpsykiatri men 
även en LSS-plats, med tidigare total kostnad om nästan 1,7 mnkr per år, har kunnat tas hem och utförs i 
egen regi. 

Antal personer med mer hemtjänst än 100 timmar i månaden har ökat under året, från 13 till 21 individer. 
Personer med behov av hemtjänst nattetid har ökat med fem personer och med 90 timmar i månaden. 
Ledsagning och avlösning över 12 timmar har också ökat. 

Personer med enbart HSL-insatser som utförs av hemtjänstpersonal (oftast läkemedelsadministration) har 
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ökat från sju i januari till 15 i augusti. Det har varit fler under sommarmånaderna då vi har haft flertalet 
sommargäster med behov av läkemedelsadministration. 

Under vårterminen har en flytt av Ellös förskola genomförts till tillfälliga lokaler på Ellös skola under 
tiden en ny förskola byggs i Ellös. Flytten har gått bra även om det givetvis är en påfrestning för 
verksamheten. Lokalerna har anpassats en del och även staket runt utemiljön. Nu är den gamla förskolan 
tömd och i dagarna påbörjas rivningsarbetet. 

Connectbus vann upphandlingen av skolskjutsarna och när höstterminen startade var de nya linjerna 
igång. Arbetet blev lite försenat i våras så har det varit, och är, ett intensivt arbete med att få allt att 
fungera så bra som möjligt. Under de första veckorna efter terminsstart har det varit många frågor från 
vårdnadshavare kring beslut och skolskjuts. 

Två lokalkapacitetsutredningar beträffande förskolor och grundskolor samt kapaciteten på arbetsplatser i 
kommunhuset har genomförts. Samtliga utredningar visar att kommande behov under den närmaste åtta 
åren ryms inom våra planerade lokaler. 

Årets två breddlägerveckor har varit under sommaren och runt hundra 11-åringar från öns sju skolor har 
träffats och fått vara med på läger. Breddlägret är ett sätt att få en inblick i vad föreningslivet på Orust 
erbjuder och prova på olika aktiviteter. Övriga sommaraktiviteter har genomförts med mycket god 
respons. Vindskydd har köpts in till våra vandringsleder. En skateboardramp har byggts. Under tertialet 
har det även arbetats fram en förstudie till friluftsplan. LSS-fritidsgårdar startade upp under tertial två och 
är mycket välbesökt och uppskattat av målgruppen. 

Arbetet med att minska äldre ärenden inom mark- och exploateringsenheten har varit framgångsrikt och 
antalet äldre ärenden har minskat med 75 % sedan tertial 2 2021. En ny gång- och cykelväg mellan 
Svanvik och 160:an invigdes under perioden. 

Inom såväl miljö- som byggenheten råder det en balans i ärendehanteringen mellan inkommande och 
avslutade ärendet. 

Kommunen har kontaktat Västra Götalandsregionen med anledning av att det bara finns en vårdcentral i 
kommunen. Alla andra bohuskommuner har minst två, även om de är betydligt färre till invånarantalet. 
Närhälsan kommer efter vår begäran att göra en utredning för att bedöma möjligheten till en etablering. 
Resultatet av utredningen ska redovisas under hösten. 

Ännu en upphandling har genomförts av samverkanspartner i att utreda och eventuellt bygga ett 
trygghetsboende i Ellös på tomten för tidigare låg- och mellanstadieskola. Under hösten kommer 
detaljplanen att starta samt framtagande av förslag på byggnad samt kalkyler till beslutsunderlag. Planerad 
inflyttning i Ellös nya trygghetsboende är våren 2026 och i Henån, där vi väntar på miljödom, beräknas 
inflyttning kunna ske i det nya trygghetsboendet hösten 2025. 

Bland större tvister kan nämnas att en friskola har överklagat bidragsnivån avseende lokalbidrag till 
Förvaltningsrätten avseende 2021 och 2022. Dom har fallit i Förvaltningsrätten till friskolans fördel i april 
2022. Orust kommun överklagade beslutet och Kammarrätten har beslutat om prövningstillstånd. 
Kommunen har fortfarande en pågående rättstvist i Kammarrätten gällande ett personlig assistans ärende 
med Försäkringskassan som motpart. Byggenheten har ett mindre skadeståndsärende.  
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Antalet invånare fortsätter att öka 

I slutet av juli hade Orust 15 469 invånare. 
Det innebar 124 fler invånare sedan 
årsskiftet. Under motsvarande period 2021 
ökade befolkningen med 88 invånare. 
Utvecklingen i år är hittills över den nivå vi 
såg 2019, med en befolkningsökning på 15-
20 personer per månad. Sifforna som anges 
inom parentesen är utfallet för motsvarande 
period år 2021. 

I år har det till och med juli fötts 65 barn 
(88) och det har avlidit 85 kommuninvånare 
(99). Kommunen har därmed ett negativt 
födelseöverskott, det vill säga det avlider 
fler personer än vad som föds. Till och med 
juli har 45 personer invandrat (61) och 14 personer har utvandrat (17). Av inrikes in- och utflyttning har 
401 personer hittills valt att flytta till Orust (551) och 311 personer har valt att flytta från kommunen 
(458). En övervägande andel av alla in- eller utflyttningarna sker till/från kommuner inom Västra 
Götaland. Ökningen från årsskiftet beror på ett positivt inflyttnings-överskott och ett 
invandringsöverskott. Det var under perioden färre som föddes och färre som avled jämfört med 
motsvarande period 2021.  

Minskad arbetslöshet  

I en tid av ekonomisk turbulens fortsätter arbetslösheten nedåt men i långsammare takt. Även 
långtidsarbetslösheten fortsätter att minska. I slutet av augusti var närmare 335 000 personer arbetslösa i 
riket, vilket är 64 000 personer färre än samma månad förra året. Därmed har arbetslösheten minskat till 
6,6 %, från 7,7 % på ett år. Arbetslösheten är nu på en lägre nivå än före pandemin, men minskar i en 
långsammare takt än under återhämtningsfasen. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stark och även om 
det finns större osäkerhetsfaktorer framöver är den ekonomiska avmattningen ännu inte synlig på 
arbetsmarknaden. Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer var i augusti 
drygt 156 000 i riket. Det är en minskning med närmare 32 000 jämfört med motsvarande månad för ett år 
sedan. Bedömningen från Arbetsförmedlingen är att det kommer, oavsett konjunkturläge, att finnas en 
stor efterfrågan på utbildad arbetskraft. Även om man räknar med en växande befolkning i arbetsför ålder 
så växer gruppen äldre än mer, vilket gör att vi kommer att ha brist på arbetskraft inom många yrken.  

På Orust har arbetslösheten minskat jämfört med motsvarande månad 2021 och årsskiftet (3,6 %). Även 
arbetslösheten i Västra Götaland har minskat sedan årsskiftet och jämfört med samma månad föregående 
år. Ungdomsarbetslösheten har ökat jämfört med samma period föregående år, men minskat jämfört med 
årsskiftet (3,9 %). Antalet konkurser på Orust under perioden januari-augusti var lågt med fyra stycken. 
Det är en mer jämfört med samma period förra året.  

Antalet konkurser i Sverige ökade jämfört med augusti 2021 och är nu uppe i 3 776 st. De branscher som 
hittills i år haft det tuffast är partihandel, restauranger och hotell. Inom restaurang och hotellbranschen har 
det varit goda tider med öppnandet efter restriktionerna och en stark vilja att resa och att äta på 
restaurang. Men redan nu märks en kraftigt försämrad hushållsekonomi där man måste dra i handbromsen 
för att klara elräkningar, bolån, billån mm. Billånen lyfts fram som en sektor där många sannolikt får 
svårare att betala både företagsleasing och även den stora andelen privatleasingavtal.  

Andel arbetslösa augusti 2022 av arbetskraften 
(öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd)  
inom parentes samma månad föregående år. 

Ålder Riket % Västra Götalands 
län % 

Orust % 

16-64 år 6,6 (7,7) 5,9 (7,2) 3,4 (3,6) 
18-24 år 8,4 (10,2) 7,3 (9,4) 3,1 (2,5) 
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Förväntad utveckling avseende mål för god ekonomisk hushållning 

Prognos för god ekonomisk hushållning  

Definitionen av god ekonomisk hushållning i Orust kommun innebär att 
samtliga finansiella mål uppnått målvärdet och 2/3 delar av 
verksamhetsmålen uppnått eller delvis uppnått målet.  

Bedömningen i nuläget är att kommunen uppnår sin egen definition av god 
ekonomisk hushållning.   

Finansiella mål 

Måluppfyllelse och analys 
Utifrån nuvarande bedömning och prognos uppnås samtliga fyra finansiella mål och bedömningen att vår 
egen definition av god ekonomisk hushållning avseende de finansiella målen uppfylls. 

Det prognostiserade resultatet är bättre än budget, vilket innebär att det finansiella målet för resultatnivån 
bedöms bli högre än målvärdet. Ett positivt resultat ger förbättrad soliditet, likviditet och 
självfinansieringsgrad. De likvida medlen motsvarar en ögonblicksbild på årets sista dag. 
Likviditetsbehovet kan variera under året beroende på när in- och utbetalningar sker. Likviditeten var 
bättre än förväntat vid årets början och ser ut att ligga på en hög nivå hela året. Fullmäktige har beviljat 
nyupplåning för året på 50 mnkr. Mot bakgrund av den goda likviditeten, det förbättrade resultatet och 
lägre investeringsprognos än budget behövs ingen nyupplåning i år. 

 

 

 
  

Finansiella mål Måluppfyllelse Mål Prognos Budget Bokslut

2022 2022 2022 2021

Årsresultat exkl extraordinära poster och affärsdrivande 

verksamhet av verksamhetens nettokostnader
2-4% 8,1% 2,9% 7,2%

Kommunens soliditet (inklusive pensionsskuld som uppstått 

före 1998)
svagt ökande 15,1% 6,3% 9,3%

Likvida medel inkl checkräkningskredit (mnkr) cirka 55 mnkr 77 56 87

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar minst 45% 118,1% 62,1% 151,1%

Teckenförklaring

Uppfyllt

Delvis uppfyllt/ 

på god väg

Ej uppfyllt
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Mål för verksamheten 

Sammanfattande måluppfyllelse och analys 
Fullmäktige beslutade i budget 2022 med plan 2023-
2024 om sex övergripande mål under tre 
målområden. Fullmäktige beslutade också om 37 
indikatorer med målvärde för att mäta 
måluppfyllelsen.   

Prognosen för årets måluppföljning för 
verksamhetsmålen visar att de övergripande målen 
kommer att uppnås. Om en övervägande andel av 
målen under respektive målområde uppnås blir 
målområdet grönt i fyrbilden intill.  

Av sex övergripande mål är bedömningen att 
samtliga nås helt. Bedömningen bygger i huvudsak 
på att en övervägande andel av indikatorerna  
uppnås helt (31 st) eller delvis (4 st). Två av indikatorerna når inte målvärdet. Verksamheterna har nu 
arbetat med målen under hela mandatperioden. Många aktiviteter och åtgärder har vidtagits för att 
utveckla kommunen som en omtyckt och trygg plats att bo, leva och verka i. I de flesta målanalyserna syns 
en klar förbättring och utveckling utifrån de uppsatta målen. 

Sammantaget är bedömningen att vår egen definition om god ekonomisk hushållning avseende 
verksamhetsperspektivet kommer att uppfyllas.   

Målområde attraktiv kommun 

Mål Årsprognos 

1. Ett gott bemötande och god tillgänglighet  

Analys och bedömning 

Sex av sju indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet, vilket innebär att det övergripande målet 
uppnås. I fullmäktiges målbeskrivning nämns att vi ska ha gott bemötande i alla våra verksamheter samt att 
tillgängligheten för telefon, e-post, sociala medier samt e-tjänster ska utvecklas och förbättras. 

Arbetet med införandet av kontaktcenter pågår och någon gång i höst kommer öppningen att ske. Erfarenheter 
från andra kommuner visar att tillgängligheten till kommunens tjänster ökar märkbart när ett kontaktcenter finns 
etablerat. Likaså kommer sannolikt bemötandet uppfattas som mer professionellt i och med att 
kommunvägledarna, som enbart kommer att arbeta med kundkontakter, blir erfarna i sin roll. 

Under våren har ett styrdokument för tillgänglighet och service arbetats fram. Detta är ett betydelsefullt verktyg i 
kommunens arbete med tillgänglighet och bemötande. 

Flera nya e-tjänster har publicerats. Bl.a. synpunkter, klagomål, beröm och frågor, bygglov, avfallshantering och 
tider i idrottshallar. Antalet e-tjänster utvecklas enligt plan, men på grund av att flera pappersblanketter kan läggas 
ihop i en e-tjänst blir inte antalet e-tjänster så många som bedömningen var när målvärdet sattes. 

 

Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

 - 85 80 Andel som får svar på e-post inom en dag, andel (%)  

 - 60 46 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar 
på en enkel fråga, (%)  

 - 88 75 Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)  

 95 90 94 Gott bemötande i brukar- och kundenkäter, sektor omsorg (%) 

 99,3 90 100 Gott bemötande i brukar- och kundenkäter, sektor lärande (%) 

 - 90 93 Gott bemötande i brukar- och kundenkäter, sektor samhällsutveckling (%) 

 
9 30 20 Antalet e-tjänster i kommunen (st) 
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Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

Analys och bedömning 

Indikatorerna avseende e-post och kontakt med kommunen genomförs senare i år. Bedömningen är att 
målvärdena bör uppnås trots att resultatet sjönk mellan åren 2020 och 2021. Införandet av ett kontaktcenter från i 
höst pågår för fullt och bedömningen är att det arbetet kan leda till en förbättring redan i årets mätning som sker 
under hösten. 

Brukarundersökningen inom äldreomsorgen visar ett bra resultat gällande gott bemötande och når målvärdet med 
god marginal. Enheterna har aktivt arbetat med värdegrunden där bemötande är en del.  

Förskoleenkäten som genomfördes i maj-juni visar mycket hög nöjdhet bland brukarna. Även i skolinspektions 
enkät som beaktar övriga skolformer ligger Orust kommun över snittet. 

Utifrån tidigare års genomgående höga resultat på brukarenkäter och handlingsplaner från föregående mätning 
görs bedömningen att målvärdena kommer att uppnås inom sektor lärande samhällsutveckling.  

Under perioden har 9 externa och interna e-tjänster publicerats.  

 Synpunkter, klagomål, beröm och frågor 

 Skicka fil 

 Bygglov 

 Avfallshantering 

 Tider i idrottslokaler 

 Digital signering.  

Arbetet med en ny hemsida innebär ett större fokus på tillgänglighet under hösten. Målet om 30 nya e-tjänster 
kommer troligen inte att uppnås. Prognosen är satt till 20 st. 

 

Mål Årsprognos 

2. En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i   

Analys och bedömning 

Nio av 12 indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. Sammantaget innebär det att det 
övergripande målet bedöms uppnås. I fullmäktiges målbeskrivning pekas tryggheten ut som viktig i våra 
verksamheter och att andelen elever som når kunskapskraven ska öka. Vår myndighetsutövning ska utföras 
förtroendegivande och rättssäkert. Vi ska också arbeta med fler trivselhöjande åtgärder i våra tätorter.  

Orust kommun har under våren kunnat anställa ytterligare en medarbetare som ska arbeta med alkohol- och 
tobakstillstånd för Orusts och Tjörns kommuner. Detta innebär en minskad sårbarhet och dessutom en ökad 
möjlighet att utbyta erfarenhet. I förlängningen gagnas kommunens företagare självklart av detta. 

Under våren togs beslut om lägre egenavgifter i färdtjänsten. Nu ligger en färdtjänstresa inom kommunen på 
samma nivå som motsvarande inom Stenungsunds kommun, vilket ger vissa kommuninvånare ökade möjligheter 
att resa. 

I upphandlingsplanen för 2022 ligger ca 70 upphandlingar och direktupphandlingar. Några av dem görs i 
samverkan med andra upphandlande myndigheter så att vi kan fokusera våra egna resurser på de viktigaste 
avtalen. Av de 17 som är klara kan nämnas nytt kundtjänstsystem för vårt nya kontaktcenter, solceller till 
Ängsvikens särskilda boende och Ellös förskola.  

Signalerna från besöksnäringen är att sommaren varit god. Hittills i år har det varit väldigt få konkurser bland 
Orustföretagen. Men läget förändras snabbt utifrån läget i vår omvärld med prisökningar på såväl råvaror som 
energi. Vi ser också en trend med ökad försiktighet där framförallt byggföretagen riskerar att drabbas av att 
materialpriserna rusar i höjden. Här finns en risk att fler Orustföretag kommer att drabbas då det finns många 
företag inom byggsektorn. 

I samverkan med kommunpolisen har vi under året arbetat med trygghetsfrågor. 

För sektor lärande är andelen som kan söka vidare till ett nationellt gymnasieprogram mycket hög. Avseende 
elever som uppnått kunskapskrav i alla ämnen får vi gå tillbaka till 2013 för att hitta motsvarande andel.  

Sektor omsorg når inte riktigt målvärdet inom äldreomsorgen gällande nöjdhet, men brukare känner sig trygga och 
de besväras inte av ensamhet, vilket är viktiga värden. Gällande ensamhet ligger vi bland de 25 % bästa i Sverige. 
Sektorn har arbetat med äldreomsorgens nationella värdegrund, fast omsorgskontakt, SAMO och struktur24 samt 
även samarbetat med anhörigkonsulent. Ett förändrings- och omställningsarbete har startat för att ställa om från 
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Mål Årsprognos 

verksamhetsanpassade insatser till mer individanpassade insatser vilket kommer leda till god kvalitet för våra 
brukare. Under hösten kommer en utvecklingssatsning genomföras inom hela individ och familjeomsorgen vuxen, 
arbetsliv och försörjning samt socialpsykiatrin. Det handlar om en kulturförflyttning i socialt arbete. Studiecirkeln  

Flera viktiga samverkansarbeten pågår som bidrar till en utveckling mot mer tidiga och förebyggande insatser men 
också att individer med komplexa behov ska få rätt stöd. Det handlar om samverkan med aktörer utanför sektor 
omsorg, men fokus ligger också på att utveckla och förbättra den interna samverkan. Samverkansprojekt mellan 
lärande och omsorg för att minska skolfrånvaron är ett exempel. Klubb BUSA, en gruppverksamhet för barn till 
föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk, är ett annat exempel. 

Mitt Val har pågått för personer med intellektuell funktionsnedsättning i syfta att få fler inom målgruppen att 
rösta i valet 2022. 

För att skapa en trivsam kommun att bo, leva, besöka och verka i har sektor samhällsutveckling arbetat med 
trivselhöjande åtgärder i kommunen. Parkenheten har planterat sommarblommor i Henån, Svanesund och 
Mollösund. Upprustning av de offentliga toaletterna i Svanesund har påbörjats och Småholmarnas badplats har 
tillgänglighetsanpassats med bland annat en ramp för rullstolsburna. Odlingslotter i Svanesund har tagits fram och 
arrendeavtal tecknas. Hittills har sex stycken intresseanmälningar inkommit. Generationspark i Svanesund och 
senioranpassat utegym i Henån har upphandlats och kommer att anläggas under hösten.  

 

Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

 2,8 3 2,6 Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Svenskt 
Näringslivs enkät – betyg 1-6) 

 85 90 87 Helhetsbedömning om kvaliteten i våra verksamheter i brukar- och 
kundenkäter sektor omsorg (%)  

 95,7 90 100 Helhetsbedömning om kvaliteten i våra verksamheter i brukar- och 
kundenkäter sektor lärande (%) 

 - 90 91 Helhetsbedömning om kvaliteten i våra verksamheter i brukar- och 
kundenkäter sektor samhällsutveckling (%) 

 91,6 86 88,6 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor, andel (%) 

 80,2 76 74,3 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala 
skolor, andel (%) 

 100 90 100 Vunna överklaganden sektor lärande % 

 100 90 100 Vunna överklaganden sektor ledning och verksamhetsstöd % 

 100 90 95 Vunna överklaganden sektor omsorg % 

 75 90 70 Vunna överklaganden sektor samhällsutveckling % 

 - Minska 15 
(2019)  

Andel elever i åk. 9 som intensivkonsumerar alkohol någon gång i 
månaden eller oftare (%) 

 - Minska 11 
(2019) 

Andel elever i åk. 9 som har använt narkotika överhuvudtaget (%) 

Analys och bedömning 

Betyget i attitydundersökningen om företagsklimatet, enkätdelen som Svenskt Näringsliv anordnar, presenteras i 
slutet av maj. Omdömet blev något högre än tidigare, 2,78 jämfört med 2,64. Mycket arbete görs för att förbättra 
näringslivsklimatet i kommunen genom t.ex. Fyrbodalsamarbete och Ett enat Bohuslän där vi försöker få samma 
arbetssätt i tillstånds- och tillsynsarbetet. 

I helhetsbedömningen i äldreomsorgens brukarundersökning redovisas ett resultat på 85 %, vilket är en 
försämring mot föregående undersökning och målvärdet nås inte. Även mat och måltidsmiljö redovisar ett lågt 
resultat jämfört med andra kommuner. Endast 56 % anser att måltiderna är en trevlig stund på dagen. I egna 
enkäter framgår att arbetet med tillgänglighet behöver prioriteras.   

Helhetsbedömningen i sektor lärandes brukarenkät innefattar förskolan vilken årligen följs och där resultatet 
återkommande blir hög nöjdhet. Skolinspektionens enkät från i våras påvisar en nöjdhet på 79 % sammantaget i 
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Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

de övriga skolformerna, vilket ligger i paritet med övriga medverkande i enkäten. 

Sektor samhällsutvecklings enkäter genomförs under hösten och utifrån vidtagna åtgärder är bedömningen att 
målvärdet kommer att uppnås. 

Andelen elever i årkurs 9 som var behöriga till yrkesprogram var mycket hög och bättre än 2021. Även andelen 
elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen var mycket hög. Trots pandemi och ändrade 
undervisningsförutsättningar lyckades skolorna få en bra utveckling på kullen som gick ur åk 9 våren 2022. För att 
hitta motsvarande andel får jämförelse ske med 2013. En hög andel elever som kan börja nationella program 
minskar kommunens kostnader som uppstår om individen får gå ett extra år, men inte minst att individen får 
känna att den lyckats med sin skolgång. 

Inom sektor ledning och verksamhetsstöd har färdtjänsten, alkoholhandläggningen och upphandlingsenheten inte 
haft något ärende alls för överprövning hittills i år. Sektor lärande har processer igång men inget utfall ännu. 
Sektor omsorg har vunnit alla överklagande hittills i år. Inom avgiftshandläggningen har inget beslut överklagats 
hittills i år. Inom sektor samhällsutveckling har 20 ärenden avgjorts inom miljö- och byggenheten. Av dessa har 13 
ärenden avslagits till vår fördel och två ärende prövas inte. Det ger ett utfall efter andra tertialet på 75 % vunna 
överklagande. Bedömningen är att målnivån är högt satt med 90 % och målet delvis nås för sektorn. Övriga 
sektorer gör bedömningen att målnivån kommer uppnås. 

Drogvaneundersökningen görs var tredje år och har genomförts under våren. Resultatet av den kommer under 
hösten och förhoppningen är att andelen som använt narkotika överhuvudtaget eller intensivkonsumerar alkolhol 
ska ha minskat jämfört med senaste undersökningen 2019. Tidiga insatser görs i syfte att tidigt fånga upp de 
ungdomar som ligger i riskzon för alkohol- och drogmissbruk, ett samarbete med polisen, socialtjänsten, fritid och 
skolan. Några av de insatser som gjorts i år är deltagande i kampanjer i syfte att stoppa langning och även 
föreläsningar har genomförts. Uppstart av klubb BUSA, en stödgruppsverksamhet som bland annat riktar sig till 
barn och unga som lever med missbruk i familjen. 

 

Mål Årsprognos 

3. Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden   

Analys och bedömning 

Fem av sex indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. Det övergripande målet bedöms 
uppnås. I fullmäktiges målbeskrivning nämns att sociala medier ska utvecklas och att webbplatsen ska hålla god 
kvalitet.  

Antal följare på våra sociala medier ökar kontinuerligt. Orust kommun hamnar högt på ranking som mäter 
engagemang på sociala medier. 

Arbete pågår för fullt med framtagande av ny webbplats. I arbetet görs också en uppdatering av den grafiska 
profilen. 

I sommar valde organisationen för Tour of Scandinavia att arrangera en cykeltävling för damer med start på 
Orust. Tävlingen sändes på TV och följdes av hela 4,6 miljoner tittare. Starten gick i Mollösund med målgång i 
Strömstad. Kommunen var medarrangör till det barncykellopp som genomfördes i anslutning till starten av de 
professionella cyklisterna. Arrangemanget sändes i 22 länder på Eurosport och kanal 9. Det blev ett otroligt fint 
genomslag i media och ett fint material att kunna använda i marknadsföring av kommunen. 

Kommunen syntes i samband med Öppet varv med egen monter som blev särskilt välbesökt då vår energi- och 
klimatrådgivare också på plats i en tid då många har energifrågor. 

Äldreomsorgen har synts i flera artiklar i samband med Glädjeresan och två enhetschefer föreläser för andra 
kommuner om samordningsansvarig undersköterska. I augusti representerade kommunen på KOMMEK och 
boendestödet har varit med i Fyrbodals podd "PO-podden". Flera professioner var även med på jobbmässan i 
Uddevalla. 

Inom sektor samhällsutveckling har placeringen i Ekomatsligan fått stor uppmärksamhet och Orust ligger på topp 
10 i Sverige vad gäller ekologisk kost som köps in. Miljöenhetens projekt såsom spökfisken, projekt om 
våtmarker, gräsmarker mm har väckt stor medial uppmärksamhet. 

 

Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

 1 914 Öka 1 662 Antal följare på Facebook (st) 
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Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

 1 556 Öka 1 400 Antal följare på LinkedIn (st) 

 2 397 Öka 2 016 Antal följare på Instagram (st) 

 4 2 Öka Extern uppmärksamhet sektor omsorg (st) 

 2 2 Öka Extern uppmärksamhet sektor lärande (st) 

 
1 4 Öka Extern uppmärksamhet sektor samhällsutveckling (st) 

Analys och bedömning 

Antalet följare har ökat på samtliga plattformar sedan mätningen vid årsskiftet. Bedömningen är därför att 
målvärdet redan uppnåtts. Kommunen blev rankade som nr 1 i Sverige med 98 av 100 möjliga poäng vid senaste 
mätningen av företag och organisationer i kategorin kommuner och myndigheter på Instagram. Kommunen kom 
även på 1:a plats av landets kommuner i engagemang på Linkedin. 

Sektor omsorg får extern uppmärksamhet i flera olika sammanhang. Sektorn har marknadsförts på jobbmässa och 
verksamheten har synts i flera positiva artiklar. En av enhetscheferna är även detta år nominerad till utmärkelsen 
"Gott ledarskap inom demens" och två andra har föreläst om arbetet med samordningsansvarig undersköterska. 
Sektorchef och enhetschef inom äldreomsorgen har berättat på KOMMEK om arbetet med att bibehålla god 
kvalitet i verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar.  

Sektor samhällsutveckling har fått stor uppmärksamhet då kommuner ligger i topp 10 i Sverige vad gäller 
ekologisk kost som köps in. Även projekt inom miljöenheten, såsom våtmarker och insektshotell, har fått stor 
massmedial uppmärksamhet. Sektor lärande får extern uppmärksamhet för lärarbehörigheten som ligger fortsatt 
högt i riket även om den sjunkit ca tre procentenheter. Grundsärskolan har blivit extern uppmärksammade för sitt 
arbete med de globala Agenda 2030 målen. 

 
Målområde hållbarhet och hushållning 

Mål Årsprognos 

4. Minskad klimatpåverkan   

Analys och bedömning 

Samtliga indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet och bedömningen är att kommunen når det 
övergripande målet om minskad klimatpåverkan genom att minska sin energianvändning, öka andelen fossilfri 
uppvärmning, fossilfria fordon, ekologiska livsmedel samt arbeta för en hållbar och miljövänlig utveckling av 
kommunen.  

Kommunstyrelsen har inför 2022 beslutat om tre klimatlöften. Framtagande av laddinfrastrukturplan, minskat 
matsvinn och cirkulära möbler. Workshop har genomförts avseende framtagande av laddinfrastrukturplan och 
fortsatt arbete sker med minskning av matsvinn. Arbetet med hur vi ska arbeta med cirkulära möbler är nu 
påbörjats och ett förslag på fortsatt arbete ska presenteras. 

Det arbetas på olika sätt för att skapa struktur och samordning kring de miljöstrategiska frågorna i kommunen. I 
arbetet med budget 2023-2025 har Agenda 2030 vävts in i den nya målstyrningen för mandatperioden. 

Ett nytt distansavtal har tagits fram för medarbetare som önskar arbeta viss tid på distans, som en effekt av nya 
arbetssätt under pandemin. 

Antalet papperskopior fortsätter inte längre att minska som tidigare trots utveckling av fler e-tjänster. Resor i 
tjänsten med privat bil fortsätter dock att minska. Bedömningen är att andelen digitala möten är fortsatt hög och 
man kör bil i mycket mindre utsträckning än före pandemin. 

Fastighetsenheten jobbar för att minska kommunens energianvändning och öka energieffektiviteten i driften av 
våra lokaler. El som köps in är 100 % förnybar. I början av september kommer förvaltningen arbeta fram en 
handlingsplan med åtgärder för att minska elförbrukningen ytterligare med anledning av energibrist och 
prisutvecklingen i Europa. 

Flera elfordon har kommit ut i verksamheterna och inom hemtjänsten är det idag cirka 50 % el- eller hybriddrivna 
fordon.  

Flera verksamheter arbetar med att minska matsvinnet eftersom det har en stor klimatpåverkan. 

Kommunen har fått medel för att fortsätta arbetet med våtmarker och vattenhållande åtgärder i landskapet. 
Projekten syftar till att öka landskapets vattenhållande förmåga och bidrar indirekt till minskad klimatpåverkan 
genom att marker som annars läcker växthusgaser läggs under vatten.  
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Mål Årsprognos 

Kommunens ranking i miljöbästa kommun förbättrades jämfört med föregående år. 

 

Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

 - 9 400 9 419 Energianvändning i kommunens ägda fastigheter (MWh/år) 

 - 98 95 Andel fossilfri uppvärmning i kommunens ägda fastigheter (%) 

 57 55 59 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under årets 6 första 
månader enligt KKiK, andel (%) 

 84 160 171 Miljöbästa kommun i Aktuell hållbarhet ranking (plats) 

 - 55 54,1 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 

Analys och bedömning 

Prognosen för kommunens energianvändning pekar just nu mot 9 000 MWh för helåret 2022. Milt väder under 
inledningen av 2022 och att utfallet för 2021 blev i nivå med årets målvärde gör att bedömningen är att årets 
målvärde uppnås. 

I fjärrvärmenäten finns 4 oljepannor kvar för spetslast. Mild inledning på 2022 gör att fjärrvärmeverken behövt 
använda mindre olja än förväntat för värmeproduktion. Under 2021 demonterades de sista oljepannorna ur 
kommunens fastighetsbestånd. Sammantaget görs bedömningen att målvärdet för fossilfri uppvärmning därmed 
uppfylls med en prognos på 99 %. 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel har fortsatt att öka och arbete pågår fortsatt för att bibehålla det nationella 
målet på 60 % ekologiska inköp i offentlig sektor som uppnåddes under 2021. Prognosen är ett utfall något under 
nationella målet i år och beror på minskad tillgång av ekologiska produkter samt på justerade inköp kopplade till 
stora prishöjningar. 

Utfallet för 2022 blev plats 84 i rankingen miljöbästa kommun, vilket är 87 placeringar bättre jämfört med 2021 
som var 171. Enkätens frågor ändras från år till år, varför det är svårt att på förhand bedöma utfallet. Kommunen 
når uppsatt målvärde med god marginal.  

Kommunen införskaffar allt fler fossilfria fordon. 15 fordon nya elfordon är i drift och 10 mindre skåpbilar är 
upphandlade och levereras under 2022. När dessa 10 nya elfordon kommer så har kommunen totalt 31 elbilar och 
11 hybridbilar. Totalt hade kommunen före sommaren 118 fordon, varav 86 stycken är fossildrivna fordon. De 10 
mindre skåpbilarna kommer ersätta 10 fordon av de 86 fossildrivna fordonen när de kommer. När alla elfordon är 
levererade under året så har kommunen 36 % eldrivna fordon, varav 26 % ren eldrift och resten är hybrid. 
Definitionen miljöbil innefattar även fossildrivna fordon med viss klass. Bedömningen är att målvärdet på 55 % 
uppnås utifrån de nya inköpen. 

 

Mål Årsprognos 

5. Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för framtida välfärd och tillväxt   

Analys och bedömning 

Samtliga indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. I fullmäktiges målbeskrivning nämns att 
långsiktigt ekonomisk hushållning är nödvändig för att möta framtida utmaningar. Det ska finnas helhetssyn och 
en gemensam bild av hur resurserna bäst ska användas. Verksamheterna bedrivs på ett ändamålsenligt sätt inom 
angivna ramar. 

Kommunens ekonomi har varit stark de senaste åren. Sektorerna har en ekonomi i balans. Trots att pris- och 
ränteutvecklingen redan tagit fart mot rekordnivåer ser kommunens ekonomi god ut även för 2022. Men allt pekar 
mot stora ekonomiska utmaningar från år 2023 med ökade kostnader för pensioner, räntor, förbrukning och 
investeringar. 

Inköpsprocessen fortsätter att utvecklas genom en allt mer digitaliserad process. Andelen e-fakturor och digitala 
inköpsordrar fortsätter att öka. Vår administration minskar genom automatiserad fakturahantering. Vi får bättre 
kontroll och uppföljning av våra inköp. Vår avtalstrohet ökar genom att vi handlar från rätt leverantör till rätt pris. 

Helhetsperspektivet är mer i fokus än tidigare. Ledningsgruppen arbetar brett med frågor över sektorsgränserna 
och budgetprocessen fortsätter att utvecklas med fokus på kommunens bästa som helhet. 

Arbetet med ny översiktsplan har nu gått in i slutfasen inför presentation av förslag på samrådshandling inför 
beslut om samråd. Underlag för markanvändning, och samtliga utredningar med miljökonsekvensbeskrivning är i 
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Mål Årsprognos 

slutfasen. Arbete pågår även med uppbyggnad av struktur för den digitala översiktsplanen och kommer att 
presenteras inom kort. Behov av reviderad naturvårdsplan har inneburit att tidplanen har förskjutits. 

Sektor omsorg har under året arbetat vidare med digitala lösningarna som digitala medicinskåp och 
signeringslistor, nyckelfria lås osv. De digitala lösningarna hjälper till att effektivisera verksamheterna, vilket är 
viktigt inför kommande rekryteringsproblematik.  

Omställningsarbetet mot fler hemmaplanslösningar och bättre resursutnyttjande fortsätter framåt. 
Ombyggnationen av Ågården har försenats och beräknas nu vara inflyttningsklart under våren 2023. Herrgården 
används som ett tillfälligt stödboende för vuxna och kan erbjuda upp till fyra platser.  

Korttidsboende i Mollösund beräknas vara klart våren 2023 vilket ger barn och ungdomar möjlighet att erbjudas 
korttidsvistelse i Orust kommun istället för placeringar i andra kommuner. Inom barn och unga har HVB- 
placeringar successivt minskat och det förebyggande arbetet utvecklas framgångsrikt.  

Markanvisning för Hogens industriområde är genomförd och avtal tecknas under hösten. Inbjudan till 
markanvisning för hotellverksamhet i Tuvesvik har skickats ut. Östra Dalby har gått ut på 
markanvisning. Markanvisningsområdet ingår i ett antaget planprogram för Dalby som föreslår att området via 
nya detaljplaner utvecklas för bostäder. Planprogrammet föreslår att cirka 180 till 230 bostäder kan inrymmas i 
markanvisningsområdet.  

Detaljplan för Svanesund centrum norra har under tertialet varit ute på granskning. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge, nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt 
anslutning till natur och kust. Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall har varit ute på samråd. För att 
skapa förutsättningar för helårsboende är ett mål med planen att tillgodose behovet av attraktiva och ekonomiskt 
tillgängliga bostäder för olika grupper. Även att skapa förutsättningar för näringsutveckling och fler arbetstillfällen 
på västra Orust är en viktig del i utvecklingen av samhällena. 

 

Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

  Ja Ja Budgetföljsamhet totalt kommunen 

  50 22 Antal bostäder i antagna detaljplaner (st.) 

 4 382 Minska 4 607 Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare 

Analys och bedömning 

Kommunens prognos för helåret pekar mot ett stort överskott, högre än budgeterat. Sektorernas samlade 
prognoser pekar på en bra budgetföljsamhet och håller sin budget. I nuläget redovisar dock sektor lärande en 
negativ budgetavvikelse i prognosen.   

Tidigare har prognosen varit att 270 bostäder blir antagna i följande detaljplaner: 80 bostäder Säckebäck, 70 
bostäder Åsavägen Henån, 115 bostäder i Svanesund centrum norra, 9 bostäder Kungsviken. För bostäderna i 
Säckebäck önskas fler byggrätter och flexibilitet i planen vilket riskerar förseningar i processen. Stiftelsen 
Orustbostäder vill utöka med ytterligare 30 bostäder på Åsavägen varför en geoteknisk undersökning måste göras 
vilket också fördröjer processen. De 9 bostäderna i Kungsviken kommer inte att antas. Planprogram för 
Hälleviksstrand/Edshultshall kommer att godkännas av fullmäktige vilket skapar förutsättningar för ett 40 tal nya 
bostäder i Hälleviksstrand samt att vi kommer ta fritidsplaner till antagande efter sommaren vilket medför att ca 
400 bostäder får bättre förutsättningar för åretruntboende. Prognosen för 2022 är att planen för Svanesund 
centrum norra antas med 115 bostäder. 

Kostnaden per invånare för individ och familjeomsorg har ett års eftersläpning och utfallet för 2022 avser 2021. 
Målet är att minska kostnaden jämfört med föregående års utfall. Det senaste utfallet innebär att kostnaden 
minskade med 225 kr per invånare, vilket innebär att målvärdet har uppnåtts. Det beror på att kostnaderna för 
placeringar har minskat på grund av bland annat nya arbetssätt och uppbyggnaden av insatser på hemmaplan. 
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Målområde attraktiv arbetsgivare 

Mål Årsprognos 

6. En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö   

Analys och bedömning 

Tre av fyra indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. I fullmäktiges målbeskrivning nämns att 
sjukfrånvaron ska minska och en hög motivation leder till ett bra arbete, verksamhetsutveckling och stolta 
medarbetare. Bedömningen är att det övergripande målet bedöms uppnås. Sjukfrånvaron är enskilt en 
betydelsefull indikator för måluppfyllelsen, både ur ett ekonomiskt perspektiv men också rent arbetsmiljömässigt.  

Sjukfrånvaron var extremt hög i början av året på grund av pandemin. Även sommarens sjukfrånvaro har varit 
högre än förväntat. Den nya varianten av Covid är mycket smittsam, men även bortsett från Covid har 
kommunen fortsatt hög sjukfrånvaro. På grund av detta bedöms inte att årets målvärde uppnås, men 
bedömningen är ändå att det blir en minskad sjukfrånvaro under hösten och prognosen är ett utfall på ungefär 
samma nivå som 2021.  

Motivationsindex i medarbetarundersökningen var högt föregående år och andelen stolta medarbetare var högre 
än någonsin. Ingenting indikerar på lägre resultat i årets undersökning som sker under hösten. 

Inom sektor omsorg arbetar enhetscheferna kontinuerligt för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Detta innebär både 
att följa kommunens riktlinjer gällande rehabiliteringsinsatser, korttidsfrånvaro osv, men också att arbeta med 
friskfaktorer från Sunt arbetsliv, ökad tillgänglighet och förbättrad kommunikation och skapa trygghet i 
verksamheterna. 

Ett arbete har påbörjats med att ta fram strategier för ett hållbart arbetsliv i socialtjänsten för att rekrytera och 
behålla framförallt socialsekreterare inom myndighetsutövningen, då det är mycket svårt att rekrytera 
socialsekreterare. Arbetet kommer ske tillsammans med HR-enheten. 

Sektor samhällsutveckling har utifrån förgående års resultat av medarbetarenkäten arbetat fram en handlingsplan. 
Sektorn kommer att fokusera på uppföljning och styrning samt ökat stöd för ledare. 

 

Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

 11,5 8,0 9,6 Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 

 - 81 81 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex 

 - 81 80 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex 

 - 80 87,5 Andel stolta medarbetare som kan tänka sig att rekommendera Orust 
kommun som arbetsgivare totalt kommunen (%) 

Analys och bedömning 

Sjukfrånvaron var extremt hög vid inledningen av året samt under sommaren, med anledning av pandemin. 
Detta har påverkat utfallet men sjuktalet kommer sannolikt att sjunka de kommande månaderna. Bedömningen 
är att målvärdet delvis kommer uppnås. 

Utfallet för medarbetarengagemang i medarbetarenkäten, motivationsindex 2021 var 81, det vill säga samma nivå 
som målvärdet är satt till i år. Utfallet för totalindex 2021 var strax under årets målvärde. Mätningen sker i höst, 
men ingenting indikerar på någon avvikelse från föregående år och årets målvärde avseende motivationsindex 
och fortsatta åtgärder vidtas inom arbetsmiljö och ledarskap, vilket bedöms påverka totalindex mot årets 
målvärde. 

I medarbetarenkäten för 2021 var det 87,5 % som gärna rekommenderar Orust kommun som arbetsgivare. Det 
var glädjande högt och bedömningen är att utfallet bibehålls och överstiger årets målvärde i höstens 
undersökning. 
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Redovisning av kommunfullmäktiges riktade uppdrag 

Kommunfullmäktige beslutade om 12 riktade uppdrag i budget 2022 med 
plan 2023-2024 för sista mandatperioden år 2022.  

Sammanfattande måluppfyllelse och analys  

Av totalt 12 riktade uppdrag till sektorerna att arbeta med under 2022 
avslutades sju i samband med årsredovisningen för 2021. Eftersom de riktade 
uppdragen är kopplade till den politiska plattformen för mandatperioden är 
tanken att de återstående fem uppdragen avslutas senast i samband med 
årsredovisningen för 2022, oavsett om uppdraget är genomfört eller inte. Bedömningen är att tre uppdrag 
kommer att delvis vara genomförda när de avslutas.   
 
Målområde attraktiv kommun 

Uppdrag Kommentar Prognos 

a) Seniorbostäder som hyresrätter 
prioriteras vid kommande 
markanvisningar med start 2019 
(Sektor samhällsutveckling) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

b) Omvandla detaljplaner för 
fritidshusområden till året-runt, 
start 2019 (Sektor 
samhällsutveckling) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

d) Sjöbodar på kommunens 
mark/villkor ses över för att skapa 
möjlighet för fler Orustbor att få 
tillgång till sjöbod på sikt. Ny 
policy, riktlinjer och bestämmelser 
tas fram 2019 för sjösättning 2020. 
(Sektor samhällsutveckling) 

Arbete med att ta fram policy, riktlinjer och bestämmelser har, 
efter dialog med utskottet för samhällsutveckling, pausats till 
förmån för andra arbetsuppgifter. 

 

f) Utöka antalet äldreboenden som 
kan drivas som intraprenader. 
(Sektor omsorg) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

g) Utreda fler möjligheter för äldre 
att till en låg avgift resa kollektivt 
inom Orust kommun. (Sektor 
ledning och verksamhetsstöd) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

h) Avtal med GR – Vår avsikt är 
att ansöka om att gå med i GR 
(Göteborgsregionen). 
Förtydligande kring kostnader med 
nuvarande Fyrbodal jämfört med 
GR. Ansökan ska förberedas och 
lämnas in inför nästa 
mandatperiod. (Sektor ledning och 
verksamhetsstöd) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

i) Förbättra företagsklimatet genom 
samverkan mellan kommun och 
näringsliv. (Alla sektorer) 

 

Året började med att pandemin åter tog fart, och aktiviteter fick 
bli digitala eller flyttas. Ett digitalt frukostmöte med STO 
kommunerna och Företagarna har genomförts i början av året 
med temat Västsverige som draglok i Sveriges ekonomi. Mötet 
lockade ett hundratal deltagare. Facilitering av ett flertal större 
företagsfrågor avseende etablering och utveckling har 
genomförts. 

I slutet av april genomfördes nätverksmöte med turistföretag 
och möte om myndighetsutövning och besöksnäringen 
tillsammans med Fyrbodal och Svenskt näringsliv. Fortlöpande 

 

Teckenförklaring

Uppfyllt

Delvis uppfyllt/ 

på god väg

Ej uppfyllt
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Uppdrag Kommentar Prognos 

sker samarbete med stödfunktioner för näringslivet som ALMI 
och Position Väst i syfte att skapa goda förutsättningar för våra 
företag att fortsätta utvecklas. Under perioden har vi även 
samarbetat i flera kompetensförförsörjningsprojekt riktat till 
näringslivet som Fenixz och Hållbar besöksnäring väst. 

Signalerna från besöksnäringen är att sommaren varit god. Orust 
företag har hittills i år väldigt få konkurser. Men läget förändras 
nu snabbt utifrån läget i vår omvärld med prisökningar på såväl 
råvaror som energi. Vi ser också en trend med ökad försiktighet 
där framförallt byggföretagen riskerar att drabbas då 
materialpriserna rusar i höjden. Här ser vi en risk att fler 
Orustföretag kommer att drabbas då vi har många företag inom 
byggsektorn. 

Inom byggenheten finns en prioriteringsordning bland 
ansökningar där bland annat företag som ansöker om bygglov 
som leder till arbetstillfällen, och besöksnäring prioriteras. Vi har 
hört från flera håll att omställningsarbetet som gjorts inom 
byggenheten märkts av bland sökande företag som kommer i 
kontakt med oss.  

I uppdraget om trivselhöjande åtgärder för Henån arbetar 
kommunen ihop med vägföreningen för att öka trivseln. Det har 
även arbetats fram inventering om ansvarsfördelning mellan 
Företagarföreningen, Vägföreningen, Trafikverket och 
kommunen rörande Henåns centrum. 

n) Från 2021 driftsätta en ny 
gemensam parkenhet med ökat 
fokus på trivselhöjande åtgärder i 
våra orter. (Sektor 
samhällsutveckling) 

Parkenheten har planterat sommarblommor, och har tagit över 
tömning av vissa papperskorgar i centrala Henån som tidigare 
sköttes genom upphandlat ramavtal. Arbetet med att ta bort 
invasiva arter har pågått under sommaren på olika ställen i 
Henån och arbetet kommer att fortsätta. 

I Henån har blommor planterats i nya krukor på piren samt i 
krukor på torget, på broarna och i båten vid rondellen. Två 
planteringar med perenna blommor är färdigställda vid 
kommunhusets södra gavel. I Svanesund har blommor 
planterats i krukor har planterats och vägföreningen har hand 
om skötsel. Ytterligare blommor har planterats vid kommunens 
återvinningsstation samt vid gästhamnen i Mollösund. 

 

o) Öka samverkan mellan sektor 
lärande och omsorg, för att tidigt 
jobba förebyggande och undvika 
att barn och ungdomar hamnar i 
utanförskap. (Sektor lärande och 
omsorg) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

p) Från 2022 delta i en 
gruppverksamhet där Svenska 
kyrkan på Orust är huvudman som 
syftar till att främja barn och ungas 
psykiska hälsa, framförallt för de 
barn som lever i familjer där det 
förekommer psykisk ohälsa, 
missbruk och eller våld. (Sektor 
omsorg) 

Klubb BUSA är en stödverksamhet för barn och unga som lever 
i en miljö där det finns missbruk, våld, krångel och trassel i 
familjen. Då Svenska Kyrkan drog sig ur samarbete med Klubb 
BUSA, har ett samarbete utvecklats med föreningen Junis som 
nu är huvudman för verksamheten. Familjebehandlare 
tillsammans med skolkurator arbetar med gruppverksamheten. 
Under våren har lokaler iordningsställts och andra förberedelser 
genomförts. Bland annat information och besök på kommunens 
skolor. Gruppverksamheten startar efter sommaren. 
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Målområde hållbarhet och hushållning 

Uppdrag Kommentar Prognos 

c) Industriområden prioriteras för 
byggnation av arbetsplatser (Sektor 
samhällsutveckling) 

Avslutad i årsredovisningen 2021. 
 

l) Effektivisera våra interna och 
externa processer genom att arbeta 
sammanhållet mot smarta digitala 
lösningar i samtliga verksamheter, 
start 2019 (Alla sektorer) 

Arbetet med e-tjänster pågår i alla verksamheter utifrån 
prioriteringslista. Samtidigt pågår flera stora införandeprojekt 
parallellt i kommunen. Inom sektor lärande är införandet av 
verksamhetssystemet Schoolsoft i slutfas. Nya e-tjänster såsom 
checkin och checkout i förskola och fritids, ledighetsansökan, 
skolval är införda. Det kommer förenkla processer, skapa 
enklare samverkan med andra system, samt minska kostnaderna. 
Sektor omsorg har fokus bl. a. på ett införandeprojekt av 
Lifecare IFO, byte av trygghetslarm, digitala medicinskåp samt 
säker digital kommunikation. I sektor ledning och 
verksamhetsstöd pågår införandeprojekt M365 där arbetet med 
licenser slutförts, förberedelser för att stänga ner Skype pågår 
och andra delprojekt förbereds. Det nya kundtjänstsystemet 
Artvise som ska stödja arbetet i kontaktcenter kommer att gå i 
drift under hösten och framtagandet av ny hemsida samt nytt 
intranät pågår för fullt. 

Inom sektor samhällsutveckling har e-tjänster tagits fram 
avseende ansökan om förhandsbesked, anmälan kring 
avfallshantering samt digital hantering av egenkontroll inom 
kostenheten. Gemensamt för de e-tjänster som publicerats är att 
de leder till mindre administrativ hantering, enklare 
kommunikation samt ökad transparens då sökande kan följa 
ärendets status.  

För att effektivisera tillsynen inom miljöenheten har ett projekt 
startats där inspektörerna via en kartapp registrerar utfallet från 
tillsynen.  

Prioriteringar för höstens digitaliseringsarbete inom sektor 
samhällsutveckling är mark- och exploateringsprocessen.  
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Ekonomiskt resultat för perioden och helårsprognos 

Utfall augusti 
Resultatet till och med augusti var positivt och 
uppgick till 98,1 mnkr. Det var 32,9 mnkr högre 
resultat jämfört med augusti 2021.  

Periodens resultat var 64,5 mnkr bättre än 
budgeterat resultat för perioden. 
Budgetavvikelsen för perioden beror främst på 
ökade intäkter för riktade statsbidrag, 
skatteintäkter och generella statsbidrag och 
utjämning.  

Verksamhetens intäkter (exklusive 
jämförelsestörande poster) per augusti uppgick 
till 172,6 mnkr vilket är en ökning med 22,9 mnkr 
jämfört med samma period föregående år (149,7 mnkr).  

De största intäktsökningarna återfinns inom erhållna riktade statsbidrag och kostnadsersättningar vilka har 
ökat med 4,7 mnkr jämfört med samma period 2021. Bidrag från Skolverket har ökat med 1,4 mnkr och 
bidrag från Socialstyrelsen har ökat med 2,9 mnkr samt bidrag från Arbetsförmedlingen har minskat med 
2,5 mnkr. Övriga statsbidrag har ökat med 1,8 mnkr, vilket främst avser ersättning för sjuklön dag 2-14 
och övriga bidrag för driftprojekt.  

VA-avgifterna har ökat med 4,5 mnkr på grund av taxejustering och ett ökat antal abonnenter. Satsningen 
med att arbeta igenom Byggenhetens ärenden har inneburit ökade intäkter med 2,9 mnkr. Övriga större 
intäktsökningar återfinns inom sektor omsorg där ett fåtal ärenden inom handikappomsorgen har ökat 
ersättningen för personliga assistenter från Försäkringskassan med 2,6 mnkr samt ökade intäkter om 1,6 
mnkr för växelvårdsplatser inom särskilda boenden. 

Verksamhetens kostnader (exklusive avskrivningar och jämförelsestörande poster) uppgick till 738,3 mnkr, 
vilket är en ökning med 26,8 mnkr jämfört med samma period föregående år (711,5 mnkr).  

De största kostnadsökningarna avser personalkostnader om 12,9 mnkr (inkl pensionskostnader) och 
underhållsarbeten på kommunens fastigheter och anläggningar om 11,6 mnkr varav 3,6 mnkr avser 
återställning av deponin på Månsemyr och 1,9 mnkr avser kontaktcenter. Personalkostnaderna har främst 
ökat på grund av årlig löneökning och högre sjuklönekostnader. Samtidigt har förändringen av 
semesterlöneskuld och pensionsavsättning per augusti minskat personalkostnaderna med 7,1 mnkr jämfört 
med föregående år.  

För köp av huvudverksamhet har kostnaden minskat med 6,3 mnkr. Köp av placeringar inom 
institutionsvård för vuxna, barn/unga samt flyktingmottagande har minskat med 8,7 mnkr samtidigt som 
kostnaderna inom familjehemsvård barn/unga har ökat med 1,2 mnkr. Även kostnader för köp av 
skolplatser inom grundskolan och gymnasiet har ökat med 1,3 mnkr. Övriga kostnadsposter som ökat 
jämfört med samma period föregående år är konsultkostnader med 5,3 mnkr, bostadsanpassningbidrag 
med 1,0 mnkr, inhyrda lokaler med 1,4 mnkr samt inköp av livsmedel med 1,5 mnkr. 

Jämförelsestörande poster avser fastighetsförsäljningar som har genomförts till en reavinst om 3,1 mnkr 
för två fastighetsregleringar och en reaförlust vid försäljning av Myckleby skola om 0,9 mnkr. Övriga 
poster avser nedlagd nettokostnad om -2,1 mnkr för kommunens detaljplaner inom exploateringsområden 
samt nettoutfall för sålda tomter om +0,4 mnkr. 

Kommunens skatteintäkter uppgick till 562,7 mnkr för perioden, vilket var en ökning med 29,5 mnkr 
jämfört med augusti 2021 (533,2 mnkr). Periodens skatteintäkter inkluderar korrigeringspost för 
slutavräkning 2021 om 5,5 mnkr och periodiserad slutavräkning 2022 om 10,6 mnkr. Slutavräkningen är 
skillnaden mellan de preliminära skattemedlen och de faktiska skattemedlen som beslutas i 
kommuninvånarnas inkomstdeklarationer. Skatteverket gör slutavräkningen två år efter att kommuner fått 
de preliminära skattemedlen.  
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De generella statsbidragen och utjämning ökade med 2,4 mnkr jämfört med augusti 2021 och uppgick till 
145,3 mnkr. Inkomstutjämningsbidraget ökade med 6,6 mnkr till 93,3 mnkr. Regleringsbidraget minskade 
med 2,0 mnkr till 28,2 mnkr. Kostnadsutjämningsavgiften ökade med 1,6 mnkr till 23,0 mnkr. LSS-
utjämningen ökade med 0,4 mnkr. Fastighetsavgiften ökade med 3,4 mnkr till 42,9 mnkr. Under perioden 
har kommunen periodiserade generella statsbidrag om 2,5 mnkr för främst skolmiljarden och utökad 
bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. 

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader uppgick till -3,7 mnkr för 
perioden, vilket är en nettokostnadsminskning med 0,3 mnkr jämfört med augusti 2021 (-4,0 mnkr). 
Nettokostnadsminskningen beror på en högre utdelning från Kommuninvest med 0,6 mnkr samtidigt som 
beräknad ränta på pensionsavsättningen har ökat med -1,1 mnkr och räntekostnader på upplåning minskat 
med 0,7 mnkr. 

Helårsprognos 
Helårsprognosen bedöms till ett överskott om 78,5 mnkr. Det är 50 mnkr högre än budgeterat resultat för 
året och ca 15 mnkr bättre än prognosen i april. Budgetavvikelsen för helåret förklaras i huvudsak av att 
skatteintäkter och generella statsbidrag ser ut att bli 41,8 mnkr högre än budgeten. Skatteintäkterna ökar 
med 25,3 mnkr, vilket framförallt beror på den positiva effekten på utvecklingen av sysselsättningen i 
Sverige under 2021 och 2022. Budgeten för 2022 gjordes klar i maj 2021 och den positiva effekten kom 
framförallt därefter. Sektorerna redovisar sammantaget en prognos som är positiv mot budget på 2,0 
mnkr. Läs mer om sektorerna under avsnittet driftredovisning. Personalomkostnadspålägg och pensions-
kostnaderna beräknas ge ett överskott om 3,6 mnkr. Reavinster för mark och fastighet beräknas till 2,6 
mnkr från försäljning av mark vid Lunden och Myckleby skola. Finansnettot beräknas till en negativ 
budgetavvikelse om 0,4 mnkr. Avvikelsen beror högre finansiella kostnader för pensioner.  

 

Inom den ofördelade budgeten finns det från 2020 en eftersläpande effekt mellan faktisk lönehöjning och 
budgeterad, där utfallet blev lägre. I prognosen ingår ett underskott för generella statsbidrag som fördelas 
till sektorerna, 3,5 mnkr, avseende exempelvis skolmiljarden och utökad bemanning sjuksköterskor. 
Motsvarande överskott uppstår i generella statsbidrag. 

Låneskuld och finansnetto 
Kommunfullmäktige har beviljat en nyupplåning 
för året på 50 mnkr samt att motsvarande belopp 
på de lån som förfaller till betalning under året får 
omsättas. Under perioden januari-april har ett lån 
omsatts på totalt 25 mnkr till rörlig ränta. Under 
perioden maj-augusti har ett lån på 20 mnkr 
amorterats. Likvidberedskapen har under året varit 
mycket god. Det beror bland annat på bättre 
likviditet vid årets början, det positiva resultatet och 
lägre investeringsnivåer än planerat.  

Under hösten planeras en amortering av 
låneskulden om minst 15 mnkr i samband med att ett lån förfaller till betalning. I slutet av året beräknas 
låneskulden ligga på cirka 505 mnkr. 

Skatteintäkter, generella bidrag och Prognos Budget Avvikelse

fastighetsavgift (mnkr) helår 2022 helår 2022 helår 2022

Skatteintäkter 841,3 816,0 25,3

Generella statsbidrag, inkomstutjämning 139,9 136,9 3,1

Generella statsbidrag, kostnadsutjämning -34,6 -33,8 -0,8

Riktade generella statsbidrag 3,9 0,0 3,9

LSS-utjämningen 2,3 2,0 0,3

Regleringsbidrag/-avgift 42,4 35,5 6,9

Fastighetsavgift 64,3 61,1 3,2

Summa 1 059,5 1 017,7 41,8
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I aktuell skuldportfölj finns 17 lån varav nio med rörlig ränta (45 % av skuldportföljen) och resten med 
fast bunden ränta. Lånens storlek varierar mellan 15 mnkr och 45 mnkr. Den fasta räntan varierar mellan 
0,27 % till 4,02 %. Genomsnittsräntan i skuldportföljen vid periodens slut var 0,76 % (0,82 % 
motsvarande period 2021). Under året har den lägsta genomsnittsräntan i kommunen noterats med 0,73 
%. Genomsnittsräntan var exempelvis 2012-12-31 2,94 %. Men nu pekar alla räntor upp igen och 
snitträntan beräknas till ca 2-2,5 % under 2023. Årets räntekostnader för externa lån beräknas uppgå till 
5,6 mnkr, vilket är i nivå med budgeten och något högre än räntekostnaderna för år 2021 (4,9 mnkr). 
Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader beräknas uppgå till -7,5 
mnkr för helåret, vilket är 0,4 mnkr högre än budget (-7,1 mnkr) och också högre än 2021 då utfallet var -
6,1 mnkr. Avvikelsen mot budget och mellan åren beror på högre marknadsräntor och högre finansiella 
kostnader på pensioner.  

Balanskravsresultat 

Kommunen har inget balanskravsunderskott från 
tidigare år att återställa. Årets prognos för 
balanskravsresultat är positivt och beräknas uppgå till 
76,3 mnkr, vilket därmed lever upp till lagens krav. 
Reservering till resultatutjämningsreserven kan göras 
med 2,9 mnkr och då blir årets balanskravsresultat 
efter justering 73,4 mnkr. Jämfört med tidigare år är 
balanskravsresultatet bättre.  

Årets prognos innefattar reducering för 
realisationsvinster med 3,1 mnkr.  

Resultatutjämningsreservens ingående värde 2022 var 
71,3 mnkr. Resultatutjämningsreserven får maximalt 
vara 7 % av årets skatteintäkter och generella bidrag 
och för 2022 prognostiseras detta till 74,2 mnkr. 
Därav kan en maximal reservering om 2,9 mnkr 
göras till resultatutjämningsreserven i år i samband 
med beslut om årsredovisningen. Utgående värde för 
resultatutjämningsreserv bedöms inklusive 
avsättningen därmed uppgå till maximal nivå på 
74,2 mnkr. 

Balanskravsutredning, mnkr Prognos 2022 2021

Årets resultat 79,4 67,7

Reducering av samtliga 

realisationsvinster -3,1 -2,1

Vissa realisationsvinster enligt 

undantagsmöjligheter 0,0 0,0

Vissa realisationsförluster enligt 

undantagsmöjligheter 0,0 0,0

Orealiserade förluster i värdepapper - -

Återföring av orealiserade förluster i 

värdepapper - -

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 76,3 65,7

Reservering till resultatutjämningsreserv 

(RUR) -2,9 -3,5

Disponering av resultatutjämningsreserv 

(RUR) - -

Årets balanskravsresultat 73,4 62,2

Synnerligt skäl - -

Årets balanskravsresultat efter justering 

för synnerliga skäl 73,4 62,2
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Räkenskaper 
Resultaträkning 

 

Utfall Utfall Budget Prognos Utfall

mnkr 2022-08-31 2021-08-31 Helår 2022 Helår 2022 Helår 2021

Verksamhetens intäkter 173 150 214 214 231

Jämförelsestörande intäktspost 4 5 0 7 8

Verksamhetens kostnader -738 -712 -1 133 -1 128 -1 119

Jämförelsestörande kostnadspost -3 -11 0 -4 -7

Avskrivningar -41 -39 -63 -62 -59

Verksamhetens nettokostnader -606 -607 -983 -973 -946

Skatteintäkter 563 533 816 841 804

Generella statsbidrag och utjämning 145 143 202 218 215

Verksamhetens resultat 102 69 35 86 73

Finansiella intäkter 2 1 1 2 2

Finansiella kostnader -5 -5 -8 -9 -7

Resultat efter finansiella poster 98 65 29 79 68

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 -

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 -

Periodens resultat 98 65 29 79 68
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Balansräkning 

 
 

Utfall Utfall Utfall

mnkr 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 18 19 19

Materiella anläggningstillgångar

    mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 155 1 136 1 150

    maskiner och inventarier 53 51 51

Finansiella anläggningstillgångar

    värdepapper, aktier och andelar 6 5 5

Långfristiga fordringar 14 15 15

Summa anläggningstillgångar 1 246 1 227 1 240

Bidrag till infrastruktur 7 7 7

Omsättningstillgångar

Exploateringsverksamhet/lager 30 34 31

Kortfristiga fordringar 187 118 150

Likvida medel 98 149 47

Summa omsättningstillgångar 315 301 228

SUMMA TILLGÅNGAR 1 568 1 535 1 474

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Summa eget kapital 518 417 419

varav periodens resultat 98 65 68

varav resultatutjämningsreserv 71 68 71

varav överigt eget kapital 348 284 280

Avsättningar

Avsättning för pensioner 122 118 119

Avsättning för återställande av deponi 5 9 9

Avsättning för ny broförbindelse 1 0 1

Summa avsättningar 127 127 129

Skulder

Långfristiga skulder 700 817 719

Kortfristiga skulder 223 174 207

Summa skulder 923 991 926

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 568 1 535 1 474

Poster inom linjen

Borgensåtagande 417 417 416

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 227 231 227

Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser 55 56 55
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Noter 

Redovisningsprinciper 
Samma redovisningprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisning 
2021. Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) gäller och som normgivande principer för 
den kommunala redovisningen fungerar de rekommendationer och anvisningar som Rådet för kommunal 
redovisning, RKR ger ut.  

Enbart kommunens räkenskaper redovisas i delårsrapporten då Stiftelsen Orustbostäders andel av 
kommunkoncernen är mindre än 30 %. Eftersom sammanställd redovisning inte upprättas i 
delårsrapporten så har kommunens resultat och ställning påverkats av mellanhavanden inom den 
kommunala koncernen. I årsredovisningen är de största koncernelimineringarna; kommunens intäkter för 
VA- och renhållningsavgift och borgensavgift samt kostnader för inhyrda lokaler från Orustbostäder. I 
balansräkningen elimineras kommunens insats i Orustbostäders grundfond samt att Orustbostäders 
nettoredovisning av investeringsbidrag mot anläggningstillgång justeras till att följa de kommunala 
redovisningsprinciperna för hantering av offentliga investeringsbidrag. 

Stiftelsen Orustbostäders utfall per augusti och prognos för 2022 kommenteras kort i slutet av 
delårsrapporten. 

Cykliska effekter och säsongsvariationer 
Redovisad skatteintäkt per augusti innehåller utöver preliminära skatteinbetalningar som kommit 
kommunen tillgodo under perioden även utfall av den definitiva slutavräkningen för föregående år samt 
8/12-delar av preliminär slutavräkning för 2022.  

Kommunen har erhållit generella 
statsbidrag med restriktioner, vilket innebär 
att periodisering av statsbidraget ska göras 
proportionellt över beslutad period. I 
tabellen visas erhållna men ännu ej 
intäktsredovisade generella statsbidrag. Den 
andra utbetalningen om 0,9 mnkr för 
Skolmiljarden erhöll kommunen i 
september och är därför inte med i tabellen. 
Totalt beräknas kommunen erhålla 4 mnkr i 
generella statsbidrag under 2022. 

Skuldförändringen för semesterlöner och övertid minskar nettokostnaderna med 14,6 mnkr, vilket beror 
på att personalen till och med utgången av augusti alltid har hunnit ta ut mer semester än de tjänat in 
under året. Kommunens totala kostnad för semesterersättning för månadsavlönade uppgick i 
delårsrapporten till 7,1 mnkr, då den största delen av uttagen semester sker till och med augusti. 

Turismen påverkar att både gästhamnarnas och parkeringsverksamhetens intäkter genereras till största del 
under sommarhalvåret. Kommunens kostnader för snöröjning och halkbekämpning sker under 
vinterhalvåret. Sektor omsorg har under semesterperioden ökade kostnader för vikarier. 

Jämförelsestörande poster 
Reavinster och reaförluster vid försäljning av anläggningstillgång redovisas alltid som jämförelsestörande 
poster. Från och med 2019 redovisas hela exploateringsverksamhetens nettoutfall som jämförelsestörande 
post. 

Ansvarsförbindelser 
Kommunens ansvarsförbindelse för pensioner har minskat med 4,4 mnkr uppgår till 278,3 mnkr per 
augusti. 
 

Generella statbidrag, erhållna ej intäktsredovisade per

mnkr 2022-08-31

Kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdag, 

region och kommunfullmäktige
0,2

Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden 0,4

Skolmiljarden 0,3

Tillfälligt stöd med anledning av kriget i Ukraina 0,2

Tillfälligt stöd ökade kostnader för finansiering 0,2

Summa 1,2
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Driftredovisning 

 

Utfallet för politisk verksamhet till och med augusti var positivt, 1,1 mnkr. Helårsprognosen är också 
positiv och uppgår till 0,4 mnkr, vilket är samma prognos som i april. Orsaken till överskottet beror till 
största delen på lägre arvode än budgeterat. 

Sektor ledning och verksamhetsstöd redovisar ett positivt resultat efter åtta månader på 2,1 mnkr. Sektorn 
kommer att ha högre kostnader under resterande del av året, främst på grund av det nystartade 
kontaktcentret. Helårsprognosen bedöms till en negativ budgetavvikelse på 0,7 mnkr till följd av kostnader 
för ombyggnationen av kontaktcenter. 

Sektor lärandes bedömning per augusti är ett negativt resultat vid årets slut på 1,5 mnkr. Periodens resultat 
visar ett överskott på 4,0 mnkr. Sektorn har flera kostnader och intäkter som inte är regelbundna under 
året. Exempel på detta är skolskjutskostnader och inackorderingsersättning där det inte finns kostnader 
under sommarlovet. Grundskolan inklusive grundsärskolan bedöms ge ett underskott på 2,5 mnkr, främst 
på grund av allt fler elever med särskilda behov. Även den växande grundsärskolan ger högre kostnader. 
Underskott förväntas även inom förskolan på 1,0 mnkr. I underskottet ryms evakueringskostnader för 
Ellös förskola på 1,9 mnkr. Gymnasie- och vuxenutbildning förväntas ge ett överskott på 1,9 mnkr från 
vakanta tjänster under vårterminen, ersättning från Migrationsverket för asylsökande samt lägre kostnader 
för köp av gymnasieplatser i annan kommun.  

Sektor omsorg redovisar ett överskott efter åtta månader på 8,4 mnkr. Helårsprognosen är däremot ett 
nollresultat, vilket är en marginell försämring mot april månads prognos med ett överskott på 0,8 mnkr. 
Under hösten förväntas ökade kostnader inom bland annat ekonomiskt bistånd samt placeringar för både 
vuxenenheten och enheten för barn och unga samt reparationer. 

Driftredovisning 2022 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse

netto netto netto netto netto netto

(mnkr) augusti 2022 augusti 2022 augusti 2022 helår 2022 helår 2022 helår 2022

Politisk verksamhet och revision -8 -9 1 -13 -13 0

Sektor ledning och verksamhetsstöd -42 -44 2 -67 -67 -1

Sektor lärande -264 -268 4 -403 -402 -2

Sektor omsorg -264 -273 8 -409 -409 0

Sektor samhällsutveckling -44 -51 7 -72 -76 4

Affärsdrivande Vatten och avlopp 0 0 0 0 0 0

Affärsdrivande Renhållning 0 0 0 0 0 0

Ofördelad budget (pris-, löneökning, kapitalkostnader) 0 -4 4 -6 -6 0

Summa nämndsverksamhet -622 -648 26 -971 -973 2

Pensionskostn/skuldförändr. avseende 

semesterlön/arbetsgivaravg. 6 0 5 -18 -21 4

Försäljning fastigheter, mark, tomter 3 0 3 3 0 3

Internränta 8 8 0 13 12 0

Kommunstyrelsens medel till förfogande 0 0 0 -1 -1 0

Justeras poster ej hänförbara till verksamhetens intäkter eller 

kostnader

Avgår verksamhetens interna intäkter -110 -110 -162 -166 4

Avgår verksamhetens interna kostnader 109 109 161 165 -4

Summa verksamheternas nettokostnad -606 -640 34 -974 -983 9

Skatteintäkter 563 544 19 841 816 25

Generella statsbidrag 145 134 11 218 202 17

Verksamheternas resultat 102 38 63 85 35 50

Finansiella intäkter 2 1 1 2 2 1

Finansiella kostnader -6 -6 0 -10 -9 -1

Avgår finansiella interna intäkter 0 0 0 0 0

Avgår finansiella interna kostnader 1 1 1 1 0

Resultat 98 34 64 79 29 50
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Sektor omsorg har under året erhållit flertalet olika bidrag, både generella statsbidrag såväl som riktade 
statsbidrag. Ett av de större bidragen är ”Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer” där 
sektorn erhållit 8,9 mnkr. Statsbidragen har bland annat möjliggjort satsningar för att förbättra 
arbetsmiljön men också kompenserat för kostnadsökningar.  

Under de två senaste åren har sektorn påverkats mycket av pandemin. De som arbetar med nära 
omvårdnad ska även fortsättningsvis stanna hemma vid symtom. Det har varit en hög sjukfrånvaro och 
det har varit svårt att bemanna verksamheterna. Kostnader för sjukfrånvaro, mertid och övertid har varit 
betydligt högre än tidigare.  

Till följd av pandemin samt det världsläge som råder har stora kostnadsökningar märkts av för exempelvis 
drivmedel, sjukvårdsartiklar och skyddsutrustning. Därutöver aviserar Västtrafik om en prisökning för 
resor under årets sista månader. 

Projektet med hemmaplanslösningar fortlöper med några avvikelser mot plan. Renovering av Ågården 
samt ombyggnation av gamla skolan i Mollösund har försenats, vilket innebär att planerade åtgärder har 
fått skjutas upp. 

Utfallet för sektor samhällsutveckling till och med augusti var positivt, 6,8 mnkr. Det beror bland annat på 
att sektorn haft vakanser under året, inkomna driftbidrag, överskott på parkenheten samt en vunnen tvist 
som resulterade i en intäkt för tidigare nedlagda kostnader. Helårsprognosen bedöms bli ett överskott på 
3,8 mnkr. Av dessa hänförs 3,2 mnkr till mark och exploatering och 1,1 mnkr till sektorsövergripande 
kostnader. Prognosen för de övriga verksamheterna bedöms till ett underskott på 1,2 mnkr för 
planenheten, ett överskott på 1,0 mnkr för kultur och fritid, ett överskott på 0,5 mnkr för hamn och 
parkering. Övriga enheter är i stort sett i balans med budget.   

Mark och exploaterings resultat till och med augusti är ett överskott på 1,7 mnkr på grund av vaktanta 
tjänster samt att parkenheten inte använt all sin budget. Prognosen bedöms till 3,2 mnkr. Under året får 
verksamheten ett driftbidrag på 1,0 mnkr för en investering, vilket ger överskott i resultatet.  

Fastighetsenheten visar ett underskott för perioden med 1,7 mnkr. Det beror på kostnader för planerat 
och akut underhåll som har varit högre än planerat.  

Hamn och parkering visar ett överskott på 2,9 mnkr för perioden och prognosen är ett överskott på 0,5 
mnkr. Den vunna tvisten avseende brygga i Edshultshall gav en intäkt om 0,7 mnkr avseende tidigare års 
konsultkostnader. Gästhamnsintäkterna ger ett överskott på 0,4 mnkr per augusti.  

Kultur och fritids överskott beror på vakanta tjänster samt att vissa bidrag kommer att betalas ut under 
hösten. 

Räddningstjänstens resultat för perioden är ett underskott på 1,2 mnkr beroende på högt antal händelser i 
början av året. Helårsprognosen bedöms till ett nollresultat. 

Kost och lokalvård prognosticerar ett underskott på 0,9 mnkr. Från och med september sker prisökningar 
i ramavtalet för livsmedel vilket beräknas ge ett underskott på 0,4 mnkr. Därutöver beräknas 
lönekostnaderna ge underskott till följd av uppdraget med helgöppet på Strandgårdens äldreboende.  

Helårsprognosen för vatten- och avloppsverksamheten är ett överskott på 5,9 mnkr, vilket till största 
delen beror på låga kostnader för den löpande driften. Under året har verksamheten gjort en 
genomlysning av fakturerade avgifter och funnit att vissa anslutningar inte fakturerats fullt ut. Detta ska 
justeras under hösten, vilket ger ett överskott om ca 4,4 mnkr. Den utgående resultatfonden beräknas 
uppgå till 16,7 mnkr. 

Renhållningsverksamheten bedöms vara i balans med budget vid årets slut. Den utgående resultatfonden 
beräknas uppgå till 1,6 mnkr. 
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Vatten och avlopp, mnkr
Budget 

 2022

Utfall för 

perioden

Helårsprognos 

augusti 2022

Helårsprognos 

april 2022

Intäkter 54 37 58 54

-varav över-/underuttag 0,0 3 6 1

Kostnader -54 -37 -58 -54

-varav personalkostnader -16 -10 - -

-varav lokalkostnader 0 -3 - -

Resultat efter justering 

över/underuttag
0 0 0 0

Resultatfond vid årets början 11 11 11 11

Årets över-/underuttag 0 3 6 1

Resultatfond efter justering 

över/underuttag
11 14 17 12

Renhållning, mnkr
Budget 

 2022

Utfall för 

perioden

Helårsprognos 

augusti 2022

Helårsprognos 

april 2022

Intäkter 42 29 44 42

-varav över-/underuttag 0,0 0 0 0

Kostnader -42 -29 -44 -42

-varav personalkostnader -6 -4 - -

-varav lokalkostnader 0 0 - -

Resultat efter justering 

över/underuttag
0 0 0 0

Resultatfond vid årets början 2 2 2 2

Årets över-/underuttag 0 0 0 0

Resultatfond efter justering 

över/underuttag
2 2 2 2
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Investeringsredovisning  

 
 
Nettoinvesteringarna uppgick till 51,6 mnkr till och med sista augusti. Årets budgeterade investeringar 
uppgår till 171,3 mnkr och helårsprognosen bedöms till 119,3 mnkr. Budgetavvikelsen för helåret beror på 
att några projekt flyttats fram av olika anledningar samt att några projekt förväntas få lägre utgifter än 
budgeterat. De största projekten under perioden är ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk 14,5 mnkr, 
fortsatt arbete på VA-länk väst-Broledning för 8,7 mnkr och byte av vattenservis i Ellös 5,2 mnkr. Två 
projekt har prognosticerat högre investeringsutgifter än budgeterat och det är modulboende omsorg och 
flytbrygga i Henån. 

Fastighetsinvesteringar för sektor lärande beräknas uppgå till 6,7 mnkr vilka är budgeterade. Det är bland 
annat Ellös förskola och nybyggnation av Svanesunds förskola. Därutöver har sektorn 1,0 mnkr till 
mindre investeringar, vilka förväntas förbrukas fullt ut. 

Fastighetsinvesteringar för sektor omsorg beräknas uppgå till 10,5 mnkr, vilket är 15,5 mnkr lägre än 
budgeterat. Utgifterna för ombyggnad av Ågården beräknas bli 4 mnkr lägre än budgeterat 2022. Även 
ombyggnation av korttidsboende i Mollösund bedöms bli lägre än budgeterat och faller ut under 2023 
istället. Sektorn har erhållit investeringsmedel avseende mindre investeringar om 1,0 mnkr. Dessa medel 
förväntas användas i sin helhet. 

Sektor samhällsutvecklings investeringsutgift för perioden uppgår till 12,2 mnkr. Prognosen för helåret är 
en utgift på 27,1 mnkr jämfört med budgeterade 46,2 mnkr. De största avvikelserna är lägre utgift för 
projekt gata Lunden-Bön, energieffektivisering kommunhuset som eventuellt startar senare i år samt ingen 
utgift för strategiska markinköp.  

Inom sektor ledning och verksamhetsstöd beräknas investeringsutgifterna till 5,7 mnkr, att jämföra med 
budgeterade 10,2 mnkr. Digitaliseringsenheten har en investeringsbudget på 5,9 mnkr som omfattar flera 
projekt, bland annat Microsoft M365 plattform för 1,0 mnkr. Helårsprognosen bedöms till 4,0 mnkr och 
det som inte beräknas utnyttjas är medel för ej igångsatta fiber/nätverk samt en del övriga IT-projekt. 

mnkr

Budget 

2022

Utfall aug

2022

Prognos

2022

Sektor lärande Fastighet -9 -2 -7

Övr investeringar -1 0 -1

Sektor lärande summa -10 -3 -8

Sektor omsorg Fastighet -26 -1 -11

Övr investeringar -3 0 -2

Sektor omsorg summa -29 -1 -12

Sektor samhällsutveckling Fastighet -12 -4 -8

Gång- och cykelväg -6 -1 -2

Hamn, parkering -5 -1 -5

Mark -18 -3 -8

Övr investeringar -6 -3 -4

Sektor samhällsutveckling summa -47 -12 -27

Sektor ledning och verksamhetsstöd Fastighet -1 0 0

Övr investeringar -10 -2 -6

Sektor ledning och verksamhetsstöd summa -10 -2 -6

Politisk verksamhet Övr investeringar 0 0 0

Politisk verksamhet summa 0 0 0

Skattefinansierad verksamhet summa -95 -18 -53

Affärsdrivande Renhållning -5 0 0

Vatten- och avlopp -71 -34 -66

Affärsdrivande verksamhet summa -76 -34 -66

Summa investeringar totalt -171 -52 -119
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Utvecklingsenheten har den budgeterade investeringen för fiberstamnät på Käringön. Ansökan om 
tillstånd har tagit längre tid än förväntat så utgiften beräknas uppstå under 2023. 

Investeringsutgiften för vatten och avloppsverksamheten beräknas till 66,2 mnkr, vilket är 4 mnkr lägre än 
budgeterat. En av de största investeringarna är ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk där arbetet med 
sprängning startat. Prognosen är att investeringsutgiften är 35,4 mnkr vid årets slut.  

Investeringsutgift för renhållningsverksamheten beräknas till 0,5 mnkr, vilket är 4,4 mnkr lägre än 
budgeterat. Åtgärder enligt ÅVC-utredning är en av investeringarna där merparten flyttas till 2023. 

 

Exploateringsredovisning 

Ett flertal exploateringsprojekt är i gång för att säkerställa bostads- och industrimarksförsörjningen 
framöver. Exploateringsprojekt sträcker sig över flera år vilket gör att slutredovisning av pågående projekt 
ligger flera år fram i tiden.  

Framtagande av tomter för försäljning genom exploateringsprojekt består av olika faser. Kommunen har 
valt att följa upp exploateringsprojekten utifrån fyra faser, planering och förstudie, projektering, 
genomförande och försäljning.  

Planering och förstudie, det vill säga kostnader för planprogram och detaljplaner, redovisas i 
driftredovisningen (resultaträkningen) och följer budget. De flesta exploateringsprojekt befinner sig just nu 
planerings- och förstudiefasen. I nedan tabell visas utfall och prognos för 2022 för denna fas. 

 

Exploateringsprojekt 
Planering och 

förstudie, IB 
Utfall  tom aug 

2022 
Prognos planering 
och förstudie 2022 

Planering och 
förstudie, UB 

Västra Änghagen -3,1 0,0 0,0 -3,1 

Gården -1,1 0,0 0,0 -1,1 

Dalby -2,9 0,0 0,0 -2,9 

Hälleviksstrand -1,1 0,0 0,0 -1,1 

Åvägen -1,6 0,0 0,0 -1,6 

Hogen -2,3 0,0 0,0 -2,3 

Lunden - Bön -1,4 0,0 0,0 -1,4 

Hamnområdet Mollösund -3,6 0,0 0,0 -3,6 

Svanesunds centrum -2,5 0,0 0,0 -2,5 

Svanesunds centrum norra -0,7 -0,1 -0,2 -0,8 

Edshultshall -0,6 0,0 0,0 -0,7 

Henåns centrum -3,1 0,0 0,0 -3,1 

Henån centrum södra -0,5 0,0 -0,2 -0,5 

Henån centrum norra 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 

Svanesund centrum södra -0,2 -0,3 -0,8 -0,5 

Svanesund-Ängås -1,2 -0,1 -0,1 -1,3 

Tången industriområde -0,4 0,0 0,0 -0,4 

Varekil-Lundby -2,4 -0,2 -0,2 -2,6 

Fritidshusplaner -1,5 -1,0 -1,5 -2,5 

Summa -30,3 -2,2 -3,4 -32,5 

IB = ingående balans, UB = utgående balans       
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Stiftelsen Orustbostäder 

Händelser under perioden 

Under perioden färdigställdes nyproduktionen på Kaprifolvägen i Henån. Projektet omfattar ett lamellhus 
om två våningar med 13 lägenheter. Samtliga lägenheter var uthyrda vid färdigställandet. Entreprenaden 
omfattar också ett lyft av sammanhängande befintlig byggnad. Under vintern 2021/2022 påbörjades 
nyproduktionen på Ravinvägen i Ellös. Fastigheten omfattar åtta lägenheter och inflyttning är planerad till 
den 1 december 2022.  

Under augusti har stiftelsen påbörjat ett större underhållsprojekt på Lindåsvägen i Henån. Projektet 
omfattar byte av tak samt fönster i fyra fastigheter.  

Under perioden har också byte av tak på Hallonvägen i Ellös påbörjats. Tak- och fasadbyte har också 
utförts på en fastighet på Härmanö. Under året har Stiftelsen också implementerat en ny fastighets- och 
störningsjour för att öka tryggheten i våra bostadsområden.  

Ekonomiskt resultat för perioden och helårsprognos 

Resultatet till och med augusti var positivt och uppgick till ett överkott på 4,6 mnkr. Helårsprognosen 
beräknas bli ett positivt resultat om cirka 2,2 mnkr. Det budgeterade resultatet är 1,5 mnkr. Efterfrågan på 
omflyttningsvakanser och nyproduktion är fortsatt god och det har hittills inte blivit någon generell 
försämring av betalningsförmågan till följd av Covid-19 eller vikande konjunktur.  
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Vision Orust 2040 
Orust – den gröna och trygga ön  

där tanken är fri och drömmar får liv 
 

  
 

 

 


