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Delårsrapport april 2022 
Välkommen att ta del av den första delårsrapporten för året, för perioden januari till april. 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 

Kommunens resultat för perioden var positivt och uppgick till 30,3 mnkr. Det var 14,6 mnkr bättre än 
föregående år och 41,3 mnkr bättre än budgeterat resultat till och med april. Budgetavvikelsen för 
perioden beror på ej upparbetade utan kommande kostnader inom sektorerna med 21,2 mnkr samt ökade 
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning om 11,7 mnkr.  

Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 62,1 mnkr. Det är 33,5 mnkr högre än budgeterat resultat 
och 5,9 mnkr bättre än prognosen i februari. Skillnaden jämfört med februariprognosen förklaras främst 
av förbättrad prognos för sektor lärande och samhällsutveckling samt intäkter från en försäljning av mark 
vid industriområde Lunden. 

Budgetavvikelsen för året förklaras i huvudsak på att skatteintäkter och generella bidrag ser ut att bli 28,1 
mnkr högre än budgeten. Det beror framförallt på den positiva effekten på utvecklingen av 
sysselsättningen under 2021. Budgeten för 2022 gjordes klar i maj 2021 och den positiva effekten kom 
framförallt därefter. Sektorerna redovisar sammantaget en prognos som är i balans med budget. Den 
största negativa budgetavvikelser för året redovisar sektor lärande på 1,1 mnkr och den största positiva 
budgetavvikelsen redovisar sektor samhällsutveckling på 1 mnkr. Övriga sektorer redovisar mindre 
budgetavvikelser. 

Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 12,2 mnkr för perioden och bedöms till 140,9 mnkr i slutet av 
året av budgeten, som reviderats under perioden till 171,3 mnkr. Bland de större investeringsutgifterna 
under året kan nämnas fortsatt arbete på VA-länk Väst-Broledningen, ombyggnation av Ellös 
avsloppsreningsverk och ombyggnad Ågården.  

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

Covid-19 

Under årets första månader så drabbades många medarbetare i nästan alla verksamheter av Covid-smitta 
med svår bemanningssituation som följd. Det blev mycket mertid och övertid för de som var i tjänst och 
kostnader för sjukfrånvaro blev därmed mycket hög. 

Sektor omsorg har sett en ökning av kostnader som direkt kan relateras till utbrottet av Covid-19, bland 
annat har priserna för skyddsutrustning ökat kraftigt. Ökningen gäller även kostnader för försörjningsstöd, 
skyddsplaceringar på grund av våld i nära relation samt kostnader för sjuklön.  

I sektorernas kostnadsprognoser 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. I 
helårsprognosen ingår 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.  

I slutet av perioden har pandemin klingat av och fokus har lagts på andra verksamhetsfrågor än de som är 
kopplade till pandemin. Förskolorna och skolorna i kommunen har under vårterminen kunnat återgå till 
ordinarie verksamhet och lämnat pandemin bakom sig. Nationella prov genomförs enligt plan, vilket inte 
skett under de sista två åren. 

Andra väsentliga händelser 

Kriget i Ukraina bröt ut i februari och flera verksamheter fick ställa om, alla sektorer har varit berörda på 
olika sätt. På grund av väntad flyktingström till Sverige gavs uppdrag till kommunerna att rusta för att 
erbjuda evakueringsplatser för Migrationsverkets räkning. Sammantaget rustades ca 75 evakueringsplatser, 
men efter en tid kom besked att dessa inte skulle komma att användas. 

Parallellt, tog sig flyktingar till Orust på eget bevåg eller hämtades av engagerade medborgare. Det blev en 
stor oro från allmänheten när kriget bröt ut om hur vårt civila försvar fungerar, skyddsrum, viktigt 
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meddelande till allmänheten och frågor om prepping. Flera samverkanskanaler upprättades både externt 
och internt i frågor om kommunikation, beredskap och flyktingsituationen och vi har under perioden 
arbetat mycket med kommunikation till våra medborgare om läget. Frivilliga har visat ett stort 
engagemang och under våren kommer såväl språkstudier som mötesplatser vara igång i regi av frivilliga. 
Arbete har pågått med att hitta boende till de som sökt sig till Orust och varit behjälpliga i kontakter för 
att hitta arbete. Arbetet har hittills varit mycket positivt. Det råder stor osäkerhet i besked från 
Migrationsverket om hur många flyktingar som kommer att komma till Sverige och till Orust och frågan 
bevakas kontinuerligt. Grundskolan har i dagsläget tagit emot nio ukrainska barn vilket har fungerat 
mycket bra. Därtill finns ett par elever från samma land nu på Orust kommuns gymnasieskola inom 
inriktning IM Språkintroduktion. 

Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld har varit ovanligt skakig under perioden. Det har inneburit 
ett svårare prognosarbete och därför har olika scenario- och känslighetsanalyser presenterats i budget- och 
uppföljningsarbetet.  

Polisen sammankallade socialcheferna i vårt närområde för att prata om oron för en del ungdomar, de 
upplever att den psykiska ohälsan har ökat med mer bekymmer än tidigare. De önskar ett ökat samarbete 
med skola, omsorg och polis. 

Kommunen 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. Mottagningen ska 
även vända sig till de ungas närstående samt till professionella som kommer i kontakt med målgruppen. 

Under första perioden i år har det varit mycket larm inom räddningstjänsten. Personalsituationen är 
ansträngd på stationerna även om det nu kommer in lite ny personal. 

Fyrklövern har nu kommit igång med sin psykiatrienhet med 6 platser som ska fungera som 
hemmaplanslöning för den målgruppen. Enheten är ombyggd och renoverad för att fungera för 
målgruppen. 

I hemtjänsten har det breddinförts nyckelfri hemtjänst och i samtliga verksamheter har införts digitala 
läkemedelsskåp och digitala signeringslistor Sign IT. 

Digitaliseringsenheten har under perioden arbetat med säkerhetsrelaterade åtgärder i IT-plattformen i 
kölvattnet av händelserna i Kalix kommun samt normalt förekommande reinvesteringsarbete med byte av 
datorer och annan IT-infrastruktur. 

Arbetet med att utveckla kontaktcenter har intensifierats. Sju medarbetare har anställts, varav merparten 
börjar sin tjänst efter sommaren. Ombyggnation av reception, växel och omgivande lokaler ska vara färdig 
till midsommar. 

Processen med översiktsplan Orust 2040 är inne i en intensiv fas i framtagandet av samrådshandling, där 
det under perioden bla arbetats fram markanvändningskartor för tätorterna. 

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. 

I slutet av mars var det 15 353 invånare i kommunen. Det var 8 fler invånare än vid årsskiftet. 

Arbetslösheten på Orust var i slutet av april 3,6 %. Det kan jämföras med Västra Götaland på 6,1 % och 
riket 6,8 %. I april låg ungdomsarbetslösheten på 4,8 % och det kan jämföras med Västra Götaland på 7,6 
% och riket på 8,2 %. I hela Västra Götaland varslades 78 personer om uppsägning, vilket kan jämföras 
med 469 personer i april 2021. I april anmäldes ca 35 000 lediga platser till Arbetsförmedligen i Västra 
Götaland, vilket var ca 16 500 fler än i april föregående år.  
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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 det bedöms att vår 
egen definition av god ekonomisk hushållning avseende de finansiella målen uppnås.  

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 bedömd 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 en 
nyupplåning för året på 50 mnkr. Mot bakgrund av den goda likviditeten, förbättrade resultatet och att 
investeringsprognosen ligger något lägre än budget behövs sannolikt inte någon 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% 6,4% 2,9% 7,2%

Kommunens soliditet (inklusive pensionsskuld som uppstått 

före 1998)
svagt ökande 13,8% 6,3% 9,3%

Likvida medel inkl checkräkningskredit (mnkr) cirka 55 mnkr 69 56 87

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar minst 45% 88,3% 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 40 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 (34 st) uppnås 
helt eller delvis (6 st).  

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 

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

Under tertialet har flera nya e-tjänster publicerats. Bl.a. synpunkter, klagomål, beröm och frågor, bygglov, 
avfallshantering och tider i idrottshallar.  

 

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 (%) 

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

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

 6 30 20 Antalet e-tjänster i kommunen (st) 

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 
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Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

höst pågår för fullt och bedömningen är att det arbetet kan leda till en förbättring redan i årets mätning. 

År 2021 genomfördes inte Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Inom 
individ- och familjeomsorgen genomfördes brukarundersökning, men då det var väldigt få deltagare så redovisas 
inget resultat. Sektor omsorg kommer därför inte ha något komplett resultat att rapportera i denna indikator i år. 
Resultat som redovisas är från enheter som skapat egna undersökningar, där målvärdet nås med marginal. 
Bedömningen är att för de enkäter som genomförs uppnås målvärdet. 

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 6 externa och interna e-tjänster publicerats.  

 Synpunkter, klagomål, beröm och frågor 

 Skicka fil 

 Bygglov 

 Avfallshantering 

 Tider i idrottslokaler 

 Digital signering.  

Beroende på vilka e-tjänster som kommer att prioriteras är det svårt att bedöma antalet publiceringar vid årets 
slut, men målsättningen är minst 30 nya e-tjänster. 

 

Mål Årsprognos 

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

Analys och bedömning 

10 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 rättsäkert. Vi ska också arbeta med fler trivselhöjande åtgärder i våra tätorter.  

Höstens skolresultat för årskurs 9 är goda och tyder på att det kan bli högre meritvärde vid utgången av 
vårterminen samt högre behörighet till gymnasiet. Sektor lärande klarar att erbjuda barnomsorgsplats inom tid, 
dock inte alltid på önskad ort. 

Bedömningen är att verksamheterna håller en hög kvalitet vilket våra brukarenkäter styrker. Samtliga verksamheter 
inom sektor omsorg arbetar för att höja kompetensen hos medarbetarna, för att de ska kunna ge en trygg och 
säker hjälp till de kommuninvånare som har behov av vårt stöd. Tidigare brukarundersökning inom socialt stöd 
visar att de flesta som bor på gruppbostad trivs hemma men det finns tydliga och viktiga förbättringsområden 
som upplevd trygghet och att själv få bestämma om det som är viktigt.  

Stort fokus ligger fortsatt på hemmaplanslösningar för sektor omsorg. Ett kontinuerligt arbete sker med 
genomgång av de brukare vi köper plats för men även för nya ärenden. Stödboendet Herrgården har varit igång 
där det bott ett fåtal brukare. Hade inte boendet varit igång så hade vi behövt köpa extern plats för dessa brukare. 
Under första kvartalet har en boendegrupp för socialpsykiatri och LSS startat för att hitta de bästa lösningarna för 
dessa brukare. Målet är att vi endast ska köpa platser i undantagsfall för de brukare där vi tydligt ser att vi inte kan 
tillgodose personens behov på hemmaplan. Renoveringen av Ågårdens stödboende har påbörjats och beräknas stå 
klart i mitten av oktober med inflyttning av brukare i december i år och januari kommande år. 

Det pågår också en förstudie för att kunna skapa så kallade lågtröskelboende för personer som saknar bostad och 
har ett pågående missbruk eller av andra anledningar inte kan bo i ordinärt bostadsbestånd hos tex Orustbostäder. 
Dessa personer är mycket utsatta och inte sällan i dåligt skick såväl fysiskt som psykiskt. Förstudien ska utreda 
förutsättningar för tre avsides belägna modulboende.  

Utfall för vunna överklaganden visar på att det är en hög rättssäkerhet inom alla sektorer. Den sektor som har 
flest överprövningar är samhällsutveckling och byggenheten. Orust och Tjörns kommuner samverkar kring 
alkohol- och tobakstillstånd. Orust kommun har nu anställt ytterligare en handläggare och genom att de är två 
handläggare innebär det minskad sårbarhet och dessutom en ökad möjlighet att utbyta erfarenhet. I förlängningen 
gagnas kommunens företagare självklart av detta. 

För att skapa en trivsam kommun att bo, leva, besöka och verka i har sektor samhällsutveckling arbetat med 
trivselhöjande åtgärder i Henån som centralort under våren och inför sommaren, bl.a. planteringar. Planering av 
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Mål Årsprognos 

generationspark i Svanesund pågår. Upprustning av de offentliga toaletterna i Svanesund har påbörjats och 
Småholmarnas badplats har tillgänglighetsanpassats med bland annat en ramp för rullstolsbundna. Arbetet med att 
ta fram odlingslotter i närheten av Aspvägen i Svanesund har påbörjats. Under tertialet har projektet "Våra Rum" 
påbörjats. "Våra Rum" är ett utvecklingsprojekt med målet att skapa fler attraktiva livsmiljöer i Fyrbodalsregionen. 
En tanke med projektet är att utveckla årummet längs med Henån, i form av promenadstråk, ljussättning med 
mera och knyta ihop detta med konstverken i Henånparken. 

 

Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

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

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

 - 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 (%) 

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

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

 - 90 100 Vunna överklaganden sektor lärande % 

 - 90 100 Vunna överklaganden sektor ledning och verksamhetsstöd % 

 100 90 95 Vunna överklaganden sektor omsorg % 

 - 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. Förhoppningen är att omdömet blir något högre än tidigare. 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. 

Socialstyrelsens brukarundersökningar inom äldreomsorgen genomfördes inte 2021, vilket innebär att det inte 
kommer att finnas något utfall att rapportera i år. Arbetet med äldreomsorgens nationella värdegrund är viktigt för 
brukarnas nöjdhet och detta arbete är återkommande inom äldreomsorgen. Inom individ och familjeomsorgen 
genomfördes brukarundersökning, men på grund av för få deltagare redovisas inget resultat. Inom funktionsstöd 
har 90 % av deltagarna svarat att de får bestämma om saker som är viktiga hemma och är en indikation på nöjda 
brukare. Inom övriga sektorer finns ingen ny data ännu, men bedömningen är utifrån tidigare års resultat att målet 
på 90 % nöjda kunder/brukare kommer uppnås.  

Prognosen för elever i årkurs 9 som är behöriga till yrkesprogram ser positiv ut med tanke på höstterminens betyg. 
Däremot görs bedömningen att elever i årkurs 9 som uppnått alla kunskapskrav kan bli svår att nå målet på.  

Inom sektor ledning och verksamhetsstöd har färdtjänsten, alkoholhandläggningen eller upphandlingsenheten inte 
haft något ärende alls för överprövning hittills i år. Sektor lärande har förlorat en överprövning i förvaltningsrätten 
men fått prövningstillstånd i Kammarrätten för samma ärende. Sektor omsorg har vunnit alla överklagande hittills 
i år. Inom sektor samhällsutveckling har byggenheten fått in 24 överklaganden. Länsstyrelsen har avslagit sex av 
ärendena och återförvisat tre till nämnden för fortsatt handläggning. Inom miljöenheten har fem överklaganden 
inkommit. Ett är avgjort där Länsstyrelsen upphäver beslutet. Inom planenheten har ett överklagande gällande 
detaljplan för Mollösunds östra hamnområde kommit in. Kommunen fick rätt i överklagan som kom in gällande 
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Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

Myckleby skola. Det innebär att sektorn efter första tertialet har ett utfall på 87 % i vunna överklagande.  

Drogvaneundersökningen görs var tredje år och har genomförts nu under våren. Resultatet av den kommer till 
hösten och förhoppningen är att andelen som använt narkotika överhuvudtaget eller intensivkonsumerar alkolhol 
skall 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 

Samtliga 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. Instagram är den plattform där kommunen är mest aktiv 
på. Orust kommun hamnade på 1:a plats i år vid mätning av Sveriges bästa företag och organisationer inom 
kategorin myndighet och kommun på Instagram. Under perioden har arbetet med ny webbplats startats upp. 

Inom sektor omsorg har en kommunikationsplan påbörjats för att tydliggöra varför och på vilket sätt 
verksamheter och målgrupper ska synliggöras. Ett viktigt syfte är att förändra attityder och minska stigmatisering 
men också att marknadsföra och synliggöra bristyrken och verksamheter. Samtliga verksamheter är aktiva när det 
gäller sociala medier och är positiva till att dela med sig av information om och från sin arbetsplats.  

Enhetschefer i sektor omsorg är inbjudna till andra kommuner för att föreläsa om samordnande undersköterska, 
vilket bidrar till att synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden, likaså nominering till utmärkelsen "Gott 
ledarskap inom demens".  

Miljöenhetens projektarbete har fortsatt väckt massmedial uppmärksamhet. Orust ligger långt framme i arbetet 
med naturvård. Jordbruksverket har bidragit med 1,0 mnkr till ett spökfiskeprojekt som ska pågå till februari 
2023. Syftet med projektet är att samla in förlorade fiskredskap med hjälp av främst yrkesfiskare som draggar men 
även proffsdykare i kombination med bottenstudier av ROV-kamera. Projektet har väckt uppmärksamhet.  

Byggenheten har det senaste halvåret fått mer positiv än negativ respons jämfört med tidigare år och perioder. Ett 
aktivt förändringsarbete och handläggningstider har givit effekt.  

Rekryteringsläget inom sektor lärande är fortsatt gott, trots konkurrens från intilliggande kommuner och 
fristående verksamheter. Orsaken är den goodwill runt skolan som skapats genom media och rankingar, men 
också genom goda arbetsvillkor beroende på en god personaltäthet, hög behörighet, välanpassade och fina lokaler 
och en mycket god IT-standard. Andelen behöriga lärare var i senaste statistiken något lägre än tidigare, men 
kommunen är rankad som nummer 23 bland landets 290 kommuner enligt statistik från lärarförbundet. 

 

Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

 1 813 Öka 1 662 Antal följare på Facebook (st) 

 1 464 Öka 1 400 Antal följare på LinkedIn (st) 

 2 294 Öka 2 016 Antal följare på Instagram (st) 

 3 2 Öka Extern uppmärksamhet sektor omsorg (st) 

 2 2 Öka Extern uppmärksamhet sektor lärande (st) 

 - 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. 

Sektor omsorg får extern uppmärksamhet i flera olika sammanhang. Under tertial 1 har sektorn marknadsförts på 
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Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

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 är inbjudna till andra kommuner för att föreläsa om 
arbetet med samordnande undersköterska. Sektor samhällsutveckling rapporterar ingen extern uppmärksamhet 
för perioden. Sektor lärande får extern uppmärksamhet för ärarbehörigheten 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.  

Kommunen arbetar med samtliga delar i målet. Energianvändningen minskar och under 2021 togs den sista 
oljepannan ur drift. Andelen fossilfria fordon ökar och en hög andel av ekologiska livsmedel bibehålls.  

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. Arbete med hur vi skall arbeta med cirkulära möbler har inte 
påbörjats än. 

Ett nytt distansavtal för medarbetare har arbetats fram som önskar arbeta viss tid på distans, som en effekt av nya 
arbetssätt under pandemin. E-arkiv, digitalisering och digitala möten beroende på Covid-19 har inneburit mindre 
resor och på så sätt ett mindre miljöavtryck.  

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. 

 

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 (%) 

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

 - 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 9 400 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. 

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 2021 blev plats 171 i rankingen miljöbästa kommun. Enkätens frågor ändras från år till år, varför det 
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Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

är svårt att på förhand bedöma utfallet. Enkäten för årets mätning är ifylld och resultat väntas bli presenterat i 
maj. Förvaltningens bedömning är att uppsatt målvärde kommer att nås.  

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, 11 
hybridbilar. Totalt har kommunen 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 resten 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. 

Budgetprocessen utvecklas ständigt och i år har kommundirektörens ledningsgrupp arbetat mer samordnat för att 
skapa en helhetssyn och gemensam bild av behov, utmaningar och resurser. De ekonomiska förutsättningarna har 
varit goda för kommunen under pandemin och därefter, mycket tack vare statliga bidrag, ersättningar och den 
positiva ekonomiska utvecklingen av konjunkturen. Sektorernas budgetföljsamhet har ökat och de ekonomiska 
förutsättningarna ser ljusa ut de närmaste åren, vilket leder till en hållbar ekonomisk hushållning.  

Detaljplanearbetet är fortfarande högt prioriterat hos såväl politik som förvaltning. Flera detaljplaner är nu 
beslutade och möjliggör för bostadsbyggande. Under tertialet har det beslutats om två markanvisningar, en för del 
av Huseby 1:102. Inriktningen för markanvisningen är att bostäderna ska genomföras i byggemenskap, samt en 
markanvisning för del av Tofta 2:31 där upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt accepteras inom 
markanvisningsområdet. 

Kommunen har haft stora nettokostnadsavvikelser inom individ och familjeomsorgen jämfört med andra 
kommuner och utifrån struktur. Den senaste statistiken visar att hemmaplansarbetet har gett effekt genom 
minskade placeringskostnader och en bättre vård på hemmaplan.  

En stor del av sektorn omsorgs arbete är bemanningsfrågor och arbete pågår ständigt med att ta tillvara på de 
resurser som finns på bästa sätt. Antalet samplanerade arbetspass har ökat sedan föregående år, vilket är positivt. 
Genom samplanering minskar risken att få så kallade skuggpass, det vill säga resurspass som inte kommer till 
användning för att ersätta frånvaro eller täcka annat behov. Sektorn har också under flera år arbetat med att få 
samtliga medarbetare delaktiga i enhetens ekonomi, vilket de flesta enhetschefer upplever att de nu är. Det finns 
ett intresse för ekonomin och medarbetarna tar större ansvar för att hålla budget när de är insatta i 
verksamheternas kostnader.  

 

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.   

I år väntas totalt 270 bostäder bli antagna i följande detaljplaner: 80 bostäder Säckebäck, 70 bostäder Åsavägen 
Henån, 115 bostäder i Svanesund centrum norra, 9 bostäder Kungsviken. Sedan kan det nämnas att program för 
Hälleviksstrand/Edshultshall kommer godkännas av fullmäktige vilket skapar förutsättningar för ett 40 tal nya 
bostäder i Hälleviksstrand samt att vi kommer ta fritidsplanerna till antagande efter sommaren vilket medför att ca 
400 bostäder får bättre förutsättningar för åretruntboende. 
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Statistiken har ett års eftersläpning och utfallet för 2022 avser 2021. Målet var att minska kostnaden per invånare 
för individ och familjeomsorgen 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. 

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. Kommunens sjukfrånvaro minskade dock 
mellan åren 2020 och 2021 trots pandemin och nu i april syns återigen minskad sjukfrånvaro. På grund av den 
extrema situationen i början av året bedöms årets målvärde inte uppnås, men bedömningen är ändå att det blir en 
positiv utveckling och minskad sjukfrånvaro de kommande månaderna.  

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

Enheterna inom sektor omsorg har under första tertialet arbetat med bästa mottagande enhet, vilket innebär att 
främja värdskapet och underlätta för nya kollegor. De ska bli väl mottagna och känna trygghet, få kunskap om vad 
som ingår i uppdraget och vilka förväntningar som finns när de kommer som nya medarbetare. 

 

Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

 13,5 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 med anledning av pandemin. Detta har påverkat utfallet 
men sjuktalet kommer sannolikt att sjunka de kommande månaderna då årets inledning var exceptionell. 
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. 

 

  



Delårsrapport Orust kommun april 2022 
2022-05-17 
 

13 
 

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 av dem 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) 

Under perioden genomfördes ett digitalt frukostmöte med STO 
kommunerna och Företagarna med temat, Västsverige som draglok i 
Sveriges ekonomi. Mötet lockade ett hundratal deltagare. Facilitetering 
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 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. 

Inom byggenheten har vi en prioriteringsordning bland ansökningar där 
bland annat företag som ansöker om bygglov som leder till 
arbetstillfällen och besöksnäring prioriteras.  

 

Teckenförklaring

Uppfyllt

Delvis uppfyllt/ 

på god väg

Ej uppfyllt
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Uppdrag Kommentar Prognos 

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

Under tertialet har planering gjorts gällande nya 
planteringar. Vårplanteringar är klara. Riktlinjer för hantering av 
förfrågningar av fällning av träd pågår. 

Vi har fått bidrag från lokala naturvårdssatsningen, LONA, för att göra 
insatser för att gynna vilda pollinatörer. Projektet startar i år och 
kommer att pågå till 2025. Vi har också fått bidrag från Lokala 
naturvårdssatsningen, LONA, för en handlingsplan för invasiva växter. 
Projektet startar i år och kommer att pågå till 2024. 

 

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 har nu startat i centrala Henån. Klubb BUSA är en 
stödverksamhet för är barn och unga och lever i en miljö där det finns 
missbruk, våld, krångel och trassel i familjen. Personal från sektor 
omsorg är utsedd till att driva gruppverksamheten och marknadsföring 
pågår i flera olika forum.   

 

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) 

Digitaliseringsarbetet fortsätter i oförminskad takt i alla verksamheter. 
Den centrala utvecklargruppen, tillsammans med sektorerna, arbetar 
med listan för vårens prioriterade e-tjänster. Hittills har sex nya e-
tjänster publicerats under året. Planeringen för andra halvårets 
prioriterade e-tjänstutveckling har påbörjats. 

Flera stora införandeprojekt pågår parallellt i kommunen. Inom sektor 
lärande pågår införandet av verksamhetssystemet Schoolsoft. Sektor 
omsorg har fokus bl. a. på byte av trygghetslarm, digitala medicinskåp 
samt säker digital kommunikation. I sektor ledning och 
verksamhetsstöd pågår införandeprojekt m365 där en grov plan för 
aktiviteter och införande har tagits fram. Kundtjänstsystem och HR-
system är andra projekt som genomförs. Nya upphandlingar för 
programvaror och tjänster samt nätverk pågår. 
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Ekonomiskt resultat för perioden och helårsprognos 

Utfall april 

Resultatet till och med april var positivt och uppgick till 30,3 mnkr. Det var 14,6 mnkr bättre resultat än 
jämfört med april 2021. Resultatskillnaden jämfört med samma period 2021 beror främst på ökade 
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning om 14,2 mnkr. 

Periodens resultat var 41,3 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden (29,9 mnkr april 2021). 
Budgetavvikelsen för perioden beror på ej upparbetade, utan kommande kostnader inom sektorerna med 
21,2 mnkr samt ökade skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning om 11,7 mnkr.  

Verksamhetens intäkter (exklusive jämförelsestörande poster) per april uppgick till 80,5 mnkr vilket är en 
ökning med 7,4 mnkr jämfört med samma period föregående år (73,1 mnkr). De största intäktsökningarna 
återfinns inom kommunens erhållna bidrag, vilka har ökat med 1,9 mnkr och försäljning av verksamhet till 
annan kommun, vilket har ökat med 1,3 mnkr. Bidrag från Försäkringskassan har ökat med 1,3 mnkr, 
bidrag från Skolverket har ökat med 0,5 mnkr samt övriga statsbidrag har ökat med 2,7 mnkr. Bidrag från 
Migrationsverket har minskat med 0,7 mnkr och bidrag från Socialstyrelsen har minskat med 0,6 mnkr 
jämfört med samma period 2021. Försäljning av verksamhet till annan kommun har ökat med 0,5 mnkr 
inom lärande och 0,8 mnkr inom omsorg. Jämfört med 2021 har byggenheten ökat sina intäkter för 
bygglov med 0,7 mnkr. Hamnverksamheten har erhållit 0,7 mnkr efter att tvist dömts till kommunens 
fördel. 

Verksamhetens kostnader (exklusive avskrivningar och jämförelsestörande poster) uppgick till 381,2 mnkr, 
vilket är en ökning med 9,9 mnkr jämfört med samma period föregående år (371,3 mnkr). Den största 
kostnadsökningen, 6,3 mnkr avser personalkostnader (inkl pensionskostnader). Övriga kostnadsökningar 
återfinns främst inom fastighets- och anläggningsreparationer med 2,1 mnkr, lokal- och bostadshyror med 
0,7 mnkr och transporter med 0,8 mnkr.   

Kostnadsposter som minskat jämfört med samma period föregående år var köp av huvudverksamhet med 
4,7 mnkr och kostnader för uppvärmning av kommunens lokaler med 0,9 mnkr. 

Jämförelsestörande poster tom april avser reavinst för markförsäljning i Henån om 3,1 mnkr, nedlagd 
nettokostnad om 0,9 mnkr för kommunens detaljplaner inom exploateringsområden samt nettoutfall för 
sålda tomter om +0,4 mnkr.  

Kommunens skatteintäkter uppgick till 279,2 mnkr för perioden, vilket var en ökning med 11,1 mnkr 
jämfört med april 2021 (268,1 mnkr). Periodens skatteintäkter inkluderar korrigeringspost för 
slutavräkning 2021 om +3,0 mnkr och periodiserad slutavräkning 2022 om +2,9 mnkr. 
Korrigeringsposten för slutavräkning 2021 har förbättrats mot uppbokning i bokslut 2021 på grund av 
konjunkturåterhämtningen efter pandemin. Prognostiserad slutavräkning för 2022 beräknas öka på grund 
av den ökade köpkraften som skatteunderlagstillväxten genererar. 

De generella statsbidragen och utjämningen ökade med 3,1 mnkr jämfört med april 2021 och uppgick till 
71,7 mnkr. Inkomtutjämningsbidraget ökade med 3,3 mnkr till 46,6 mnkr. Regleringsbidraget minskade 
med 1,0 mnkr till 14,1 mnkr. Kostnadsutjämningsavgiften ökade med 0,8 mnkr till -11,5 mnkr. Bidrag för 
LSS-utjämning ökade med 0,2 mnkr till 0,8 mnkr. Fastighetsavgiften ökade med 1,7 mnkr till 21,4 mnkr. 
Under perioden har kommunen periodiserade generella statsbidrag om 0,3 mnkr i stöd för att minska de 
negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av coronapandemin, skolmiljaden. 

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, uppgick till -2,1 mnkr för 
perioden, vilket är i samma nivå jämfört med april 2021 (-2,1 mnkr). Under perioden har kommunen 
erhållit 1,0 mnkr i överskottutdelning från Kommuninvest. Räntekostnader för kommunens upplåning har 
minskat med 0,6 mnkr till -1,2 mnkr på grund av amortering under 2021 samtidigt som beräknad ränta på 
pensionsavsättningen har ökat med 1,6 mnkr till -2,2 mnkr. 

  



Delårsrapport Orust kommun april 2022 
2022-05-17 
 

16 
 

Helårsprognos 

Årets helårsresultat beräknas till ett överskott om +62,1 mnkr. Det är 33,5 mnkr högre än budgeterat 
resultat och 5,9 mnkr bättre än prognosen i februari. Skillnaden jämfört med februariprognosen förklaras 
främst av förbättrad prognos för sektor lärande och sektor samhällsutveckling samt intäkter från 
försäljning av mark vid industriområde Lunden.  

Budgetavvikelsen för året beror på att skatteintäkter och generella statsbidrag ser ut att bli 28,1 mnkr 
högre än budgeten. Skatteintäkterna ökar med 15,5 mnkr, vilket framförallt beror på positiva effekter på 
utvecklingen av sysselsättningen under 2021. Budgeten för 2022 gjordes klar i maj 2021 och den positiva 
effekten kom framförallt därefter.  Sektorerna redovisar sammantaget en prognos som är i balans med 
budget. Läs mer om sektorerna under avsnittet driftredovisning. 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 skolmiljarden, 1,8 mnkr, som tillgodogörs sektor lärande som en 
rambudgetjustering. Motsvarande överskott uppstår i generella statsbidrag.  

Personalomkostnadspålägg och pensionskostnaderna beräknas ge ett överskott om 3,3 mnkr.  Reavinster 
för mark och fastighet beräknas till 2,7 mnkr från försäljning av mark vid Lunden och Myckleby skola. 
Finansnettot beräknas till en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr. Avvikelsen beror på de stigande 
marknadsräntorna.  

Balanskravsresultat 
Kommunen har inget balanskravsunderskott att 
återställa. Årets prognos för balanskravsresultat är 
positivt och beräknas uppgå till 58,9 mnkr, vilket 
därmed lever upp till lagens krav. Reservering till 
resultatutjämningsreserven beräknas kunna göras 
med 1,9 mnkr och då blir årets balanskravsresultat 
efter justering 57,0 mnkr. Jämfört med tidigare år är 
balanskravsresultatet lägre.  

Årets prognos innefattar justering för 
realisationsvinst om -3,1 mnkr på grund av 
försäljning av mark. 

I 2021 års bokslut reserverades 3,5 mnkr till 
resultatutjämningsreserven, vilket innebar ett 
utgående värde på reserven om 71,3 mnkr för 2021. 
En maximal reservering om 1,9 mnkr kan göras till 
resultatutjämningsreserven i år och ger då ett 
utgående värde om 73,2 mnkr.  

Balanskravsutredning, mnkr 

Prognos 

2022

Bokslut 

2021

Årets resultat 62,1 67,7

Reducering av samtliga 

realisationsvinster -3,1 -2,1

Vissa realisationsvinster enligt 

undantagsmöjligheter - -

Vissa realisationsförluster enligt 

undantagsmöjligheter - -

Orealiserade förluster i värdepapper - -

Återföring av orealiserade förluster i 

värdepapper - -

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 58,9 65,7

Reservering till resultatutjämningsreserv 

(RUR) -1,9 -3,5

Disponering av resultatutjämningsreserv 

(RUR) - -

Årets balanskravsresultat 57,0 62,2

Synnerligt skäl - -

Årets balanskravsresultat efter justering 

för synnerliga skäl 57,0 62,2
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Räkenskaper 

Resultaträkning 

 
 
Redovisningsprinciper och not 
Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Som 
normgivande för den kommunala redovisningen fungerar de rekommendationer och anvisningar som 
Rådet för kommunal redovisning, RKR ger ut. Samma redovisningprinciper och beräkningsmetoder har 
använts i delårsrapporten som i årsredovisning 2021.  

Cykliska effekter och säsongsvariationer 
Redovisad skatteintäkt per april innehåller utöver preliminära skatteinbetalningar som kommit kommunen 
tillgodo under perioden även utfall av den definitiva slutavräkningen för föregående år samt 4/12-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. 

Skuldförändringen för semesterlöner och övertidsskuld ökar nettokostnaderna med 20,6 mnkr, vilket 
beror på att uttag av semester främst sker under sommarmånaderna. 

Övriga större säsongsvariationer återfinns inom gästhamnarnas och parkeringsverksamhetens intäkter som 
genereras till största del under sommarhalvåret. Kommunens kostnader för snöröjning och 
halkbekämpning sker under vinterhalvåret. Sektor omsorg har under semesterperioden ökade kostnader 
för vikarier. 

 

 

  

Utfall Budget Budget Prognos Utfall

mnkr per april per april 2022 Helår 2022 april 2021

Verksamhetens intäkter 80 75 225 230 73

Jämförelsestörande intäktspost 4 0 0 4 2

Verksamhetens kostnader -381 -402 -1 146 -1 145 -371

Jämförelsestörande kostnadspost -1 0 0 -4 -3

Avskrivningar -21 -21 -62 -62 -20

Verksamhetens nettokostnader -319 -348 -983 -977 -319

Skatteintäkter 279 272 816 831 268

Generella statsbidrag och utjämning 72 67 202 214 69

Verksamhetens resultat 32 -9 35 69 18

Finansiella intäkter 1 0 1 2 0

Finansiella kostnader -3 -3 -8 -9 -2

Resultat efter finansiella poster 30 -11 29 62 16

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Periodens resultat 30 -11 29 62 16
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Driftredovisning 

 

Sektorer och affärsdrivande verksamhet 

Politisk verksamhet redovisar en positiv helårsprognos på 0,4 mnkr, varav 0,2 mnkr är ungefär jämt 
fördelat i de olika nämnderna och valnämnden beräknas få ca 0,2 mnkr i högre statsbidrag än budgeterat. 

Sektor ledning och verksamhetsstöd redovisar en negativ helårsprognos på 0,4 mnkr. Obudgeterade 
driftskostnader för ombyggnationen av kontaktcenter bedöms till 1,4 mnkr. Totalt bedöms ombyggnaden 
till 1,9 mnkr. Därutöver bedöms högre kostnader än budgeterat för E-arkiv, försäkringspremier, tillfällig 
förstärkning inom upphandling samt friskvårdsinsatser. Flera övriga poster visar överskott vilket 
finansierar en del av de ökade kostnaderna.  

Sektor lärande redovisar en negativ helårsprognos på 1,1 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med 
februariprognosen (-4,2 mnkr). Grundskolan inklusive grundsärskolan bedöms gå med underskott på 1,6 
mnkr, dels på grund av den växande grundsärskolan och dels då allt fler elever har särskilda behov. 
Underskott förväntas också inom förskolan på 0,2 mnkr. I underskottet ingår obudgeterade kostnader för 
evakuering för Ellös förskola motsvarande 1,5 mnkr. Gymnasiet och vuxenutbildningen förväntas ge ett 
överskott på 0,7 mnkr främst från vakanta tjänster under vårterminen. Ukrainakrisen har inneburit ett 
tiotal elever från Ukraina i Orusts skolor. Dessa kommer att generera intäkter från Migrationsverket, men i 
nuläget är det relativt liten ökning av personal- och verksamhetskostnader för dessa elever. Därutöver 
signalerar verksamheterna kostnadsökningar på papper och kaffe, men det ger än så länge inte så stor 
påverkan på sektorn totalt. Även Västtrafik signalerar påverkan på kostnaden för skolresor med taxi. 
Effekten i ökade kostnader är hittills svår att bedöma. 

  

Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse

(mnkr) april 2022 april 2022 april 2022 helår 2022 helår 2022 helår 2022

Politisk verksamhet och revision -4 -4 1 -13 -13 0

Sektor ledning och verksamhetsstöd -21 -22 1 -66 -66 0

Sektor lärande -130 -132 3 -398 -397 -1

Sektor omsorg -123 -135 12 -404 -405 1

Sektor samhällsutveckling -24 -25 1 -74 -75 1

Affärsdrivande Vatten och avlopp 0 0 0 0 0 0

Affärsdrivande Renhållning 0 0 0 0 0 0

Ofördelad budget (pris-, löneökning, kapitalkostnader) -1 -6 4 -18 -17 -1

Summa nämndsverksamhet -303 -324 21 -973 -973 0

Pensionskostn/skuldförändr. avseende 

semesterlön/arbetsgivaravg. -23 -28 5 -18 -21 3

Försäljning fastigheter, mark 4 0 4 3 0 3

Återlagda kapitalkostnader (internränta) 4 4 0 12 12 0

Kommunstyrelsens medel till förfogande 0 0 0 0 0 0

Justeras poster ej hänförbara till verksamhetens 

intäkter eller kostnader 0 0 0 0 0

Avgår verksamhetens interna intäkter -54 -54 -166 -166 0

Avgår verksamhetens interna kostnader 54 54 165 165 0

Summa verksamheternas nettokostnad -318 -348 30 -977 -983 6

Skatteintäkter 279 272 7 831 816 16

Generella statsbidrag 72 67 4 214 202 13

Verksamheternas resultat 33 -9 42 69 35 34

Finansiella intäkter 1 1 1 2 2 1

Finansiella kostnader -4 -3 -1 -10 -9 -1

Avgår finansiella interna intäkter 0 0 0 0 0

Avgår finansiella interna kostnader 0 0 1 1 0

Resultat 30 -11 41 62 29 34
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Sektor omsorg redovisar sammantaget en positiv helårsprognos på 0,8 mnkr, vilket är en förbättring 
jämfört med februariprognosen (0,0 mnkr). Verksamheten vård och omsorg redovisar en negativ 
helårsprognos på 1,2 mnkr på grund av antalet biståndsbedömda timmar har ökat men också att antalet 
timmar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inte minskat i den omfattning som förväntats.  

Äldreomsorgen bedöms sammantaget att vara i nivå med budget vid årets slut, men med avvikelser mellan 
verksamheterna. Hemtjänsten prognostiserar större underskott bland annat till följd av hög sjukfrånvaro 
som inte är kompenserad i resursfördelningen. Särskilt boende redovisar ett överskott på grund av sålda 
platser till annan kommun samt ett aktivt arbete med bemanning. 

Verksamheten socialt stöd redovisar en positiv helårsprognos på 2,0 mnkr. Arbetet med fler egna 
familjehem, eget kontrakterat jourhem samt stödboende för ungdomar 16-20 år i egen regi leder till att 
behovet av köpta platser för barn och unga minskar, vilket ger ett överskott inom enheten för barn och 
unga. Även vuxenenheten prognostiserar ett överskott till följd av minskade placeringskostnader samt 
vakanshållande av tjänster. Personlig assistans prognostiserar underskott vilket beror på fler ärenden samt 
att kommunen har högre kostnader än vad försäkringskassan ersätter. För ekonomiskt bistånd har utfallet 
hittills varit stabilt gentemot budget men ett underskott förväntas vid årets slut till följd av tidigare års 
kostnadsutveckling. 

Sektor samhällsutveckling redovisar en positiv helårsprognos på 1,0 mnkr, vilket är en förbättring jämfört 
med februariprognosen (-0,5 mnkr). Inom sektorn finns enheter med både beräknade över- och 
underskott. Byggenhetens prognos bedöms till ett underskott om 0,7 mnkr till följd av ökade 
konsultkostnader i form av chefsstöd i plan- och bygglagen samt att intäkterna inte når upp till budgeterad 
nivå. Byggenhetens prognos är har förbättrats jämfört med februari -1,7 mnkr.   

Mark och exploatering, hamn och parkering bedöms ge ett överskott på 0,7 mnkr till följd av en vunnen 
tvist avseende brygga i Edshultshall. Kultur och fritid bedöms ge ett överskott på 0,6 mnkr till följd av 
tillfälligt vakanta tjänster.  

Kost och lokalvård beräknas sammantaget ge ett underskott på 0,1 mnkr. Det är en förbättrad prognos 
jämfört med februari -1,0 mnkr och beror på att enheten har kompenserats för höga sjuklöner. Avvikelsen 
beror på ökade lönekostnader till följd av uppdraget med helgöppet på Strandgården. Trots många 
prisökningar bedöms livsmedelskostnaderna än så länge rymmas inom budgeterad nivå.  

Helårsprognosen för vatten- och avloppsverksamheten är 1,0 mnkr bättre än det budgeterade 
nollresultatet. Orsaken till förbättringen är ökade intäkter till följd av en genomlysning som gjorts av 
anläggnings- och anslutningsavgifter samt lägre personalkostnader på grund av periodvis vakant tjänst. 
Den utgående resultatfonden beräknas uppgå till 11,8 mnkr. 

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

 
 

Vatten och avlopp, mnkr
Budget 

 2022

Utfall för 

perioden

Helårsprognos 

april 2022

Helårsprognos 

februari 2022

Intäkter 54 15 54 54

-varav över-/underuttag 0,0 2 1 1

Kostnader -54 -15 -54 54

-varav personalkostnader -16 -5 - -

-varav lokalkostnader 0 0 - -

Resultat efter justering 

över/underuttag
0 0 0 108

Resultatfond vid årets början 11 11 11 11

Årets över-/underuttag 0 2 1 1

Resultatfond efter justering 

över/underuttag
11 13 12 12
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Renhållning, mnkr
Budget 

 2022

Utfall för 

perioden

Helårsprognos 

april 2022

Helårsprognos 

februari 2022

Intäkter 42 12 42 42

-varav över-/underuttag 0,0 1 0 0

Kostnader -42 -12 -42 -42

-varav personalkostnader -6 -2 - -

-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 1 0 0

Resultatfond efter justering 

över/underuttag
2 3 2 2
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Investeringsredovisning 

 

Investeringar 

Nettoinvesteringarna uppgick till 12,2 mnkr till och med sista april. Årets budgeterade investeringar 
uppgår till 171,3 mnkr och helårsprognosen bedöms till 140,9 mnkr. Budgetavvikelser för helåret beror på 
att några projekt flyttas fram av olika anledningar samt att några projekt väntas få lägre utgifter än 
budgeterat. De största projekten under perioden är fortsatt arbete på VA-länk Väst-Broledningen för 3,3 
mnkr och byte av vattenservis i Ellös 2,2 mnkr.  

De större projekten under året utgörs av ombyggnad av Ellös vattenreningsverk 35,4 mnkr, VA-länk Väst-
Broledningen 10,0 mnkr och ombyggnad Ågården 14,0 mnkr.  

Sektor lärande 
Fastighetsinvesteringarna beräknas uppgå till 6,5 mnkr vilket är 2,5 mnkr lägre än budgeterat. Här ingår 
Ellös förskola och Svanesunds förskola och bedömningen är att utgiften flyttas fram till 2023 istället. 
Sektorn har 1 mnkr för mindre investeringar som kommer att användas till nytt verksamhetssystem och 
upprustning av både inomhus- och utomhusmiljöer, främst till grundskolor. 

Sektor omsorg 
Fastighetsinvesteringarna beräknas uppgå till 18,0 mnkr vilket är 8,0 mnkr lägre än budgeterat. I nuläget är 
bedömning att utgiften för ombyggnation av Ågården är ca 4 mnkr lägre än budgeterat, samt att 
ombyggnationen av korttidsboende i Mollösund bedöms till en lägre utgift för året än budgeterat. 

Sektorn har erhållit investeringsmedel avseende mindre investeringar om 1 mnkr för året. Dessa medel 
förväntas att användas i sin helhet. 

mnkr

Budget 

2022

Utfall april

2022

Prognos

2022

Sektor lärande Fastighet -9 0 -7

Övr investeringar -1 0 -1

Sektor lärande summa -10 0 -8

Sektor omsorg Fastighet -26 0 -18

Övr investeringar -3 0 -2

Sektor omsorg summa -29 0 -20

Sektor samhällsutveckling Fastighet -12 -2 -9

Gång- och cykelväg -6 0 -5

Hamn, parkering -5 0 -5

Mark -18 -1 -14

Övr investeringar -6 -2 -4

Sektor samhällsutveckling summa -47 -5 -37

Sektor ledning och verksamhetsstöd Fastighet -1 0 0

Övr investeringar -10 0 -8

Sektor ledning och verksamhetsstöd summa -10 0 -8

Politisk verksamhet Övr investeringar 0 0 0

Politisk verksamhet summa 0 0 0

Skattefinansierad verksamhet summa -95 -6 -73

Affärsdrivande Renhållning -5 0 -1

Vatten- och avlopp -71 -7 -66

Affärsdrivande verksamhet summa -76 -7 -68

Summa investeringar totalt -171 -12 -141
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I övrigt pågår flera större projekt inom sektorn, bland annat pågår ett arbete med övergång till nyckelfritt 
inom hemtjänsten, införande av digitala läkemedelsskåp och digitala signeringslistor inom boenden, både 
inom äldreomsorg och LSS. 

Sektor samhällsutveckling 
Periodens investeringsutgift uppgick till 4,5 mnkr. Prognosen för helåret är en utgift på 37,3 mnkr av 
budgeterade 46,5 mnkr. Den största budgetavvikelsen är lägre utgift för projekt gata Lunden/Bön för 
2022 där arbetet är lite försenat samt investering för energieffektivisering kommunhuset som eventuellt 
startas sent på året. 

Affärsdrivande verksamheter 
Investeringsutgifterna för vatten och avlopp beräknas till 66,4 mnkr, vilket är 4,1 mnkr lägre än 
budgeterat. Verksamheten har ännu inte fått någon betalningsplan för projektet Ellös Avloppsreningsverk 
så den prognosen är fortfarande osäker. Betalningsplanen kommer inom kort. 

Investeringsutgiften för renhållning beräknas till 1,3 mnkr, vilket är 4,1 mnkr lägre än budgeterat. Det 
beror på vakans som nu är tillsatt och ny enhetschef börjar under nästa tertial. 

Sektor ledning och verksamhetsstöd 
Investeringsutgifterna för ledning och verksamhetsstöd beräknas till 8,2 mnkr, vilket är 1,8 mnkr lägre än 
budget. 

Digitaliseringsenheten har en investeringsbudget på 5,9 mnkr som omfattar flera projekt, 
bland annat Microsoft M365 plattform för 1,0 mnkr. Helårsprognosen bedöms till 4,7 mnkr och det som 
inte beräknas utnyttjas av lagd budget är från den budgeterade potten av ej igångsatta fiber/nätverk. 

Utvecklingsenheten har den budgeterade investeringen för fiberstamnät på Käringön. 
Arbetet fortskrider och går enligt plan, men leverantören har ännu inte fått alla tillstånd för att lägga 
fiberkabeln på önskat ställe. Därefter beräknas utfallet ske under sista tertialet 2022.  
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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. 

 

Övriga kostnader för exploateringar under 2022 är investeringen gata Lunden/Bön samt start av 
projektering av gamla Båtbygg som ska bli parkering. 

  

Exploateringsprojekt

Planering 

och 

förstudie, 

IB

Utfall  tom 

april 2022

Prognos 

planering och 

förstudie 2022

Västra Änghagen -3,1 0,0 0,0

Gården -1,1 0,0 0,0

Dalby -2,9 0,0 0,0

Hälleviksstrand -1,1 0,0 0,0

Åvägen -1,6 0,0 0,0

Hogen -2,3 0,0 0,0

Lunden - Bön -1,4 0,0 0,0

Hamnområdet Mollösund -3,6 0,0 0,0

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

Svanesunds centrum norra -0,7 -0,1 -0,4

Edshultshall -0,6 0,0 0,0

Henåns centrum -3,1 0,0 0,0

Henån centrum södra -0,5 0,0 -0,2

Henån centrum norra 0,0 -0,3 -0,3

Svanesund centrum södra -0,2 -0,1 -0,3

Svanesund-Ängås -1,2 -0,1 -0,1

Tången industriområde -0,4 0,0 0,0

Varekil-Lundby -2,4 -0,1 -0,3

Fritidshusplaner -1,5 -0,2 -2,3

Summa -30,3 -1,0 -3,8
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Vision Orust 2040 
Orust – den gröna och trygga ön  

där tanken är fri och drömmar får liv 
 

  
 

 

 


