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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om olovliga byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens
fastighet Käringön 1:1.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Uppdra åt förvaltningen att fortsätta driva det aktuella ärendet gällande
borttagandet av de olovliga byggnationerna samt anläggningsarbeten på
kommunens fastighet Käringön 1:1.
2. Uppdra åt förvaltningen att initiera och driva likartade ärenden med syftet att
motverka olovligt ianspråktagande av kommunens mark.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har konstaterat att den nuvarande ägaren till Käringön 1:94 utfört
olovliga byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön 1:1.
Detta i form av bland annat anläggandet av skifferplattor. Fastigheten Käringön 1:94 har
även servitut för ändamålet brygga med båtplats på kommunens fastighet Käringön 1:1.
Förvaltningens bedömning är att den befintliga bryggan uppförts i strid mot gällande
servitutsrätt samt utan rättighet från Orust kommun i egenskap av markägare.
De utförda åtgärderna strider även mot gällande detaljplan (1421-P19 B) och med
anledning av detta verkar Mark- och exploateringsenheten tillsammans med Miljö- och
byggnadsenheten för att samtliga olovliga byggnationer och anläggningsarbeten som
utförts på Käringön 1:1 tas bort.
Med anledning av ovanstående har Orust kommun i egenskap av markägare anmodat i
sin skrivelse daterad 2021-05-06 ägaren till Käringön 1:94 att ta bort samtliga olovliga
byggnationer och anläggningar från kommunens fastighet Käringön 1:1 senast 2021-0831.
Förvaltningen bedömer att kommunen bör fortsätta att driva ärendet mot ägaren av
Käringön 1:94. Förvaltningen föreslår att kommunen ska driva det specifika ärendet
vidare och att detta beslut ska ses som ett vägledande exempel som ska underlätta
handläggningen av likartade ärenden av olovligt ianspråktagande av kommunens mark.
Utredning
Nuläge
Enligt en skrivelse daterad 2008-05-05 från Orust kommun meddelades den dåvarande
ägaren till Käringön 1:94 att kommunen vid sitt platsbesök uppmärksammat att ett
bryggdäck var på väg att uppföras på kommunens fastighet Käringön 1:1 samt över
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servitut Sv83c och Sv83b. I skrivelsen framför även kommunen att ifall det saknas lov
till detta så ber kommunen vederbörande att ta bort bryggdäcket.
I en senare skrivelse daterad 2008-05-21 från Orust kommun meddelas den dåvarande
ägaren till Käringön 1:94 att kommunen fattat beslut om att den påbörjade
bryggstommen ska tas bort senast 2008-06-01. Orust kommun meddelar sedan i sin
skrivelse daterad 2008-06-04 den dåvarande ägaren till Käringön 1:94 att
rivningsbeslutet flyttas fram till 2008-07-21.
Enligt en senare skrivelse daterad 2008-07-16 från Orust kommun meddelas den
dåvarande ägaren till Käringön 1:94 att Orust kommun tar tillbaka rivningsbeslutet.
Detta med anledning av skrivelsen som inkommit från den dåvarande ägaren av
Käringön 1:94 tillsammans med ett bifogat yttrande från ordföranden i Käringöns
Samfällighetsförening där följande framgick: ”Vi inom Samfälligheten anser inte att
aktuell brygga utgör något hinder för vår förvaltning av restmarken.” Orust kommun
meddelar dock i sin skrivelse att en utökning av servituten inte kommer att medges. Ett
sådant uttalande från Orust kommun skulle kunna innebära att en benefik nyttjanderätt
skapades för den dåvarande ägaren av 1:94. En sådan benefik nyttjanderätt kan således
inte längre existera då fastigheten bytt ägare.
Förvaltningen har konstaterat att den nuvarande ägaren till Käringön 1:94 utfört
olovliga byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön 1:1.
Detta i form av bland annat anläggandet av skifferplattor. Fastigheten Käringön 1:94 har
även servitut för ändamålet brygga med båtplats på kommunens fastighet Käringön 1:1.
De aktuella servitutsområdena finns redovisade på förrättningskartan med
beteckningarna Sv83b och Sv83c.
De utförda åtgärderna strider även mot gällande detaljplan (1421-P19 B) och med
anledning av detta verkar Mark- och exploateringsenheten tillsammans med Miljö- och
byggnadsenheten för att samtliga olovliga byggnationer och anläggningsarbeten som
utförts på Käringön 1:1 tas bort.
Med anledning av ovanstående har Orust kommun i egenskap av markägare anmodat i
sin skrivelse daterad 2021-05-06 ägaren till Käringön 1:94 att ta bort samtliga olovliga
byggnationer och anläggningar från kommunens fastighet Käringön 1:1 senast 2021-0831. Den nuvarande ägaren av fastigheten Käringön 1:94 har sedan anlitat ombud i
frågan, vilket har resulterat i att även kommunen anlitat ombud i ärendet. Kommunen
har sedan i egenskap av markägare inväntat resultatet av Miljö- och byggnadsnämndens
rättelseföreläggande (MBN/2019:84) till ägaren av Käringön 1:94.
I sin skrivelse till Orust kommun daterad 2021-04-13 framför motpartens ombud att
ägaren till Käringön 1:94 överväger att följa rättelseföreläggandet i alla delar i form av
att:
 Bryggan återställs i det skick den var 2018.
 Att skiffer och betong avlägsnas.
 Att område A i tidigare skiss återställs till cementbeläggning så som tidigare.
 Att område I i tidigare skiss tas bort.
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Att område II i tidigare skiss återställs med grus, sten och sand så som tidigare.
Stödmurar tas bort, inga rabatter anläggs.
Planket avlägsnas.

Ett sådant fullgörande av rättelseföreläggandet skulle innebära att enbart frågan om
bryggans uppförande i strid mot gällande servitutsrätt kvarstår. Detta är en fråga som
enbart kan hanteras av kommunen i egenskap av markägare.
Bedömning
Fastigheten Käringön 1:94 har servitut för ändamålet brygga med båtplats på
kommunens fastighet Käringön 1:1. Förvaltningens bedömning är att bryggans faktiska
beskaffenhet inte överensstämmer med servitutsområdena Sv83b och Sv83c som finns
redovisade på förrättningskartan, vilket innebär att bryggan uppförts i strid mot gällande
servitutsrätt samt utan rättighet från Orust kommun som markägare.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-12 att fastställa ersättning vid upplåtelse av
servitut för sjöbod och brygga på Käringön. Kommunen kan därför som ett alternativ
till fortsatt juridisk tvist i ärendet erbjuda ägaren till Käringön 1:94 en utökning av
servitutsrätten för bryggan och på så sätt erhålla en ersättning för upplåtelsen.
Förvaltningen anser att det är av stor vikt att kommunen värnar om allmänhetens fria
rörlighet i strandnära lägen och fortsättningsvis motverkar den här typen av
privatiseringar och olovligt ianspråktagande av kommunens mark. Även Käringöns
Samfällighetsförening har i sitt yttrande till Orust kommun daterat 2022-04-19 bland
annat framfört att marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik och inte privatiseras.
Förvaltningen bedömer det som viktigt att Mark- och exploateringsenheten och
Miljöenheten fortsättningsvis verkar tillsammans för att olovliga byggnationer och
anläggningsarbeten ska tas bort. Förvaltningen vill också förtydliga att det finns många
likartade fall med olovligt ianspråktagande av mark som förvaltningen måste hantera
och att den här typen av ärenden är mycket resurskrävande både tidsmässigt och
ekonomiskt. Förvaltningen föreslår därför ett politiskt beslut i frågan hur förvaltningen
ska driva det specifika ärendet vidare. Beslutet ska ses som ett vägledande exempel som
ska underlätta handläggningen av likartade ärenden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-25
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Byggenheten
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Översiktskarta: Det aktuella områdets ungefärliga omfattning redovisas med
en röd linje.

Närbild över området.

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-14

§124
KS/2021:555
Beslut om olovliga byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet
Käringön 1:1
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
1. Uppdra åt förvaltningen att fortsätta driva det aktuella ärendet gällande borttagandet av
de olovliga byggnationerna samt anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön
1:1.
2. Uppdra åt förvaltningen att initiera och driva likartade ärenden med syftet att motverka
olovligt ianspråktagande av kommunens mark.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har konstaterat att den nuvarande ägaren till Käringön 1:94 utfört olovliga
byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön 1:1. Detta i form av
bland annat anläggandet av skifferplattor. Fastigheten Käringön 1:94 har även servitut för
ändamålet brygga med båtplats på kommunens fastighet Käringön 1:1. Förvaltningens
bedömning är att den befintliga bryggan uppförts i strid mot gällande servitutsrätt samt utan
rättighet från Orust kommun i egenskap av markägare.
De utförda åtgärderna strider även mot gällande detaljplan (1421-P19 B) och med anledning av
detta verkar Mark- och exploateringsenheten tillsammans med Miljö- och byggnadsenheten för
att samtliga olovliga byggnationer och anläggningsarbeten som utförts på Käringön 1:1 tas bort.
Med anledning av ovanstående har Orust kommun i egenskap av markägare anmodat i sin
skrivelse daterad 2021-05-06 ägaren till Käringön 1:94 att ta bort samtliga olovliga byggnationer
och anläggningar från kommunens fastighet Käringön 1:1 senast 2021-08-31.
Förvaltningen bedömer att kommunen bör fortsätta att driva ärendet mot ägaren av Käringön
1:94. Förvaltningen föreslår att kommunen ska driva det specifika ärendet vidare och att detta
beslut ska ses som ett vägledande exempel som ska underlätta handläggningen av likartade
ärenden av olovligt ianspråktagande av kommunens mark.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-25
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Byggenheten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om omreglering av tomträttsavgälden för fastigheten Härmanö 2:144.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Uppdra åt förvaltningen att fortsätta processen med att höja tomträttsavgälden till
390 000 kronor per år genom att i domstol väcka talan om omprövning av
tomträttsavgälden för fastigheten Härmanö 2:144.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens fastighet Härmanö 2:144 är idag upplåten med tomträtt till
bostadsrättsföreningen Orust Härmanö. I det ursprungliga tomträttsavtalet som är
daterat 1973-10-20 regleras att den årliga tomträttsavgälden är 1 000 kronor.
Förvaltningen har konstaterat att den nuvarande tomträttsavgälden fortfarande är 1 000
kronor, vilket innebär att den årliga tomträttsavgälden lämnats oförändrad sedan
tomträttsavtalet tecknades.
Förvaltningen har påbörjat processen för att ändra den nuvarande tomträttsavgälden för
tomträttsavtalet. Vid ändring av tomträttsavgälden kan nivån på avgälden ändras så att
den överensstämmer med prisutvecklingen på fastigheten. Enligt bestämmelserna om
ändring av tomträttsavgälden måste tomträttsinnehavaren och fastighetsägaren, i detta
fall Orust kommun, komma överens om en ny avgäld minst ett år innan
avgäldsperiodens utgång. Vid en utebliven överenskommelse kan den nya
tomträttsavgälden fastställas i domstol, detta under förutsättningen att fastighetsägaren
eller tomträttsinnehavaren väckt talan om omprövning senast ett år innan den
nuvarande avgäldsperiodens utgång, dvs. senast 2022-12-31.
Markvärdet på den aktuella fastigheten är bedömt till 12 miljoner kronor och med en
avgäldsränta om 3,25 procent blir den nya tomträttsavgälden 390 000 kronor per år
under kommande avgäldsperiod
Förvaltningen har i brev till tomträttsinnehavaren meddelat att Orust kommun har för
avsikt att ändra tomträttsavgälden för tomträtten på fastigheten Härmanö 2:144.
Förvaltningen har träffat tomträttsinnehavaren för att försöka komma överens om den
nya tomträttsavgälden. Förvaltningen har hittills inte lyckats nå en överenskommelse
och inte heller erhållit tomträttsinnehavarens förslag på ny tomträttsavgäld.
Förvaltningens bedömning är att kommunen ska ta del av fastighetens prisutveckling
och att kommunen ska höja tomträttsavgälden till 390 000 kronor per år för den
kommande avgäldsperioden. Med anledning av att överenskommelse inte kommit till
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stånd föreslår förvaltningen att kommunen väcker talan i domstol gällande omprövning
av tomträttsavgälden.
Utredning
Nuläge
Kommunens fastighet Härmanö 2:144 är idag upplåten med tomträtt till
bostadsrättsföreningen Orust Härmanö. I det ursprungliga tomträttsavtalet som är
daterat 1973-10-20 regleras att den årliga tomträttsavgälden är 1 000 kronor. Då
tomträttsavgälden inte ändrats under tidigare avgäldsperioder är tomträttsavgälden
oförändrad i nuvarande avgäldsperiod 2014-01-01 – 2023-12-31.
Vid ändring av tomträttsavgälden bör nivån höjas på avgälden så att den
överensstämmer med prisutvecklingen på fastigheten. Förvaltningen har påbörjat
processen med att höja den nuvarande tomträttsavgälden för tomträttsavtalet.
Enligt bestämmelserna om ändring av tomträttsavgälden måste tomträttsinnehavaren
och fastighetsägaren, i detta fall kommunen, komma överens om en ny avgäld minst ett
år innan avgäldsperiodens utgång. Vid en utebliven överenskommelse kan den nya
tomträttsavgälden fastställas i domstol, detta under förutsättningen att fastighetsägaren
eller tomträttsinnehavaren väckt talan om omprövning senast ett år innan den
nuvarande avgäldsperiodens utgång, dvs. senast 2022-12-31.
Eftersom tomträttsavgälden ska vara en avkastning av markens värde har ett
värdeutlåtande beställts från en oberoende värderingsfirma. Markvärdet på den aktuella
fastigheten är bedömts till 12 miljoner kronor och med en avgäldsränta om 3,25 procent
blir den nya tomträttsavgälden 390 000 kronor per år under kommande avgäldsperiod,
2024-01-01 till och med 2033-12-31.
Förvaltningen har i brev daterad 2021-09-27 meddelat till tomträttsinnehavaren att
kommunen har för avsikt att höja tomträttsavgälden för tomträtten på fastigheten
Härmanö 2:144. I brevet hänvisar förvaltningen till ovanstående fastighetsvärdering och
att den nya tomträttsavgälden blir 390 000 kronor per år under den nya avgäldsperioden.
I brevet meddelar kommunen även att tomträttsinnehavaren ska återkomma senast
2021-11-08 med bostadsrättsföreningens synpunkter.
Förvaltningen har träffat tomträttsinnehavaren för att försöka komma överens om den
nya tomträttsavgälden. Förvaltningen har hittills inte lyckats nå en överenskommelse
och inte heller erhållit tomträttsinnehavarens förslag på ny tomträttsavgäld. Enligt
bestämmelserna om ändring av tomträttsavgälden måste tomträttsinnehavaren och
fastighetsägaren komma överens om en ny avgäld minst ett år innan avgäldsperiodens
utgång. Detta innebär att kommunen måste ta ställning till om förhandling i syfte att nå
en överenskommelse ska fortsätta eller om kommunen ska väcka talan i domstol för att
ompröva avgälden för kommande avgäldsperiod.
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Bedömning
Förvaltningens bedömning är att kommunen ska ta del av fastighetens prisutveckling
och att kommunen ska höja tomträttsavgälden till 390 000 kronor per år för den
kommande avgäldsperioden. Med anledning av att överenskommelse inte kommit till
stånd föreslår förvaltningen att kommunen väcker talan i domstol gällande omprövning
av tomträttsavgälden. För den fortsatta processen bedömer förvaltningen att juridiskt
ombud bör anlitas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-25
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Översiktskarta

Närbild

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-14
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Beslut om omreglering av tomträttsavgälden för fastigheten Härmanö 2:144
Utskottets för samhällsutvecklings beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Uppdra åt förvaltningen att fortsätta processen med att höja tomträttsavgälden till 390 000
kronor per år genom att i domstol väcka talan om omprövning av tomträttsavgälden för
fastigheten Härmanö 2:144.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens fastighet Härmanö 2:144 är idag upplåten med tomträtt till bostadsrättsföreningen
Orust Härmanö. I det ursprungliga tomträttsavtalet som är daterat 1973-10-20 regleras att den
årliga tomträttsavgälden är 1 000 kronor. Förvaltningen har konstaterat att den nuvarande
tomträttsavgälden fortfarande är 1 000 kronor, vilket innebär att den årliga tomträttsavgälden
lämnats oförändrad sedan tomträttsavtalet tecknades.
Förvaltningen har påbörjat processen för att ändra den nuvarande tomträttsavgälden för
tomträttsavtalet. Vid ändring av tomträttsavgälden kan nivån på avgälden ändras så att den
överensstämmer med prisutvecklingen på fastigheten. Enligt bestämmelserna om ändring av
tomträttsavgälden måste tomträttsinnehavaren och fastighetsägaren, i detta fall Orust kommun,
komma överens om en ny avgäld minst ett år innan avgäldsperiodens utgång. Vid en utebliven
överenskommelse kan den nya tomträttsavgälden fastställas i domstol, detta under
förutsättningen att fastighetsägaren eller tomträttsinnehavaren väckt talan om omprövning senast
ett år innan den nuvarande avgäldsperiodens utgång, dvs. senast 2022-12-31.
Markvärdet på den aktuella fastigheten är bedömt till 12 miljoner kronor och med en
avgäldsränta om 3,25 procent blir den nya tomträttsavgälden 390 000 kronor per år under
kommande avgäldsperiod
Förvaltningen har i brev till tomträttsinnehavaren meddelat att Orust kommun har för avsikt att
ändra tomträttsavgälden för tomträtten på fastigheten Härmanö 2:144. Förvaltningen har träffat
tomträttsinnehavaren för att försöka komma överens om den nya tomträttsavgälden.
Förvaltningen har hittills inte lyckats nå en överenskommelse och inte heller erhållit
tomträttsinnehavarens förslag på ny tomträttsavgäld.
Bedömning är att kommunen ska ta del av fastighetens prisutveckling och att kommunen ska
höja tomträttsavgälden till 390 000 kronor per år för den kommande avgäldsperioden. Med
anledning av att överenskommelse inte kommit till stånd föreslås att kommunen väcker talan i
domstol gällande omprövning av tomträttsavgälden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-25
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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Kommunförvaltningen
Erik Ysander
telefon 0304-33 00 00
e-post: erik.ysander@orust.se

Beslut om inbjudan till markanvisning för Östra Dalby
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna markanvisning enligt Inbjudan till markanvisning för Östra Dalby, daterad
2022-06-07.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-21 att godkänna planprogram för Dalby.
Förvaltningen föreslår att markanvisning genomförs för tre av de delområden som
redovisas i planprogrammet. Markanvisningen genomförs med jämförelseförfarande
enligt kommunens riktlinjer för markanvisning. Inkomna förslag för
markanvisningsområdet bedöms efter angiven procentviktning av
bedömningskriterierna i inbjudan till markanvisning, varefter marken tilldelas den
exploatör vars förslag innebär den bästa helhetslösningen.
Upplåtelseformerna äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt accepteras inom de tre
delområdena. Exploatören ansvarar för att ta fram och bekosta detaljplan samt bygga ut
vägar och VA som överlämnas till vägförening respektive kommun.
Utredning
Markanvisningsområdet är beläget i Dalby, nordväst om Henån och utgör delar av
programområdet för ”Planprogram Dalby”, vilket godkändes av kommunfullmäktige
2021-09-21. Markanvisningen omfattar de områden som i planprogrammet benämns
Rosenkasen (cirka 130-150 bostäder), Ängsbergets fot (40-60 bostäder) och Högelid
(10-20 bostäder). Anbudsgivare kan lämna anbud på samtliga områden eller varje
område för sig.
Inbjudan till markanvisning föreslår, i enlighet med planprogrammet, en blandad
bebyggelse som anpassas till omgivningen. Upplåtelseformerna äganderätt, bostadsrätt
och hyresrätt accepteras. Vid upplåtelse med hyresrätt föreslår förvaltningen upplåtelse
med tomträtt för att säkerställa att denna upplåtelseform består över tid.
Markanvisning med jämförelseförfarande innebär att exploatörer lämnar in förslag på
hur området kan bebyggas utifrån ställda kriterier. Vid utvärderingen av inkomna förslag
sker bedömning utifrån hur väl förslagen uppfyller angivna bedömningskriterier.
Exploatören ska i sitt förslag bland annat ange anbud på markpriset. Kommunen sätter
ett lägsta acceptpris och för att förslaget ska utvärderas i övriga bedömningskriterier får
anbudet inte understiga acceptpriset. Marken tilldelas den exploatör vars förslag innebär
den bästa helhetslösningen. Kommunstyrelsen godkänner utvald exploatör.

Datum

Diarienummer

2022-06-07

KS/2022:746

2(2)

Ett markanvisningsavtal tecknas som ger exploatören ensamrätt att pröva möjligheten
att ta fram detaljplan för bostäder på markanvisningsområdet. Exploatören står för alla
kostnader för framtagande av detaljplanen. I samband med detaljplanens antagande
tecknas ett genomförandeavtal som reglerar genomförandet av detaljplanen samt
rättigheter och skyldigheter mellan parterna. När exploatören fått laga kraftvunnet
bygglov tecknas köpekontrakt. För områden som ska upplåtas med tomträtt tecknas
istället ett tomträttsavtal.
Bedömning
Genom att markanvisning genomförs för tre delområden där anbudsgivare kan lägga
anbud på ett eller flera delområden välkomnar vi både större och mindre exploatörer
vilket ökar möjligheterna att få in många förslag på hur områdena kan utvecklas.
Vid val av bedömningskriterier har största vikten lagts på anbudspris och gestaltning.
Förvaltningen föreslår att markanvisning genomförs för Östra Dalby enligt ”Inbjudan
till markanvisning för Östra Dalby”, daterad 2022-06-07. Markanvisningen föreslås
genomföras med jämförelseförfarande enligt framtagna riktlinjer för markanvisning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07
Inbjudan till markanvisning för Östra Dalby, daterad 2022-06-07
Beslutet skickas till
Mark och exploatering
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

INBJUDAN TILL MARKANVISNING
FÖR ÖSTRA DALBY

Markanvisning för Östra Dalby

VI BJUDER IN TILL MARKANVISNING FÖR ÖSTRA DALBY

Med sitt lugna läge och charmiga karaktär är
Dalby lätt att tycka om. Området erbjuder en unik
havsutsikt och tillgång till naturen, i form av skogspromenader, odling, bad och båtliv.
Samtidigt är vardagen lätt att få ihop med Henåns
utbud av skola, fritid och service i anslutning till
området.
Visionen är ett område som varsamt inpassas i
naturmiljön med ett hållbart boendekoncept som
inbjuder till odling och friluftsliv.
Välkomna med ert anbud!
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1.1 LÄGE
Markanvisningsområdet är beläget i Dalby i norra
delen av Henån på Orust och ca 29 km från både
Stenungsund och Uddevalla centrum. Henån är kommunens centralort och erbjuder ett brett utbud av
offentlig och kommersiell service, goda kommunikationer och närhet till fina rekreationsområden.
Närheten till skogen och havet med möjlighet till bad,
båt och friluftsliv bidrar till områdets attraktivitet.

3. ANBUD					16
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3.4 Material som kommunen tillhandahåller		
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1.2 ÖSTRA DALBY

1.3 PLANPROGRAM OCH DETALJPLAN

Markanvisningen berör den östra delen av programområdet för Dalby.

I Henåns centrum pågår flera planarbeten för att
utveckla orten. Markanvisningsområdet ingår i ett
planprogram för Dalby som föreslår att området via
nya detaljplaner utvecklas för bostäder.

Området angränsar till Henån i väster och nås i dagsläget via främst via Ängsvägen. Henån centrum är
beläget cirka 1,5 km från området. Gång- och cykelväg
finns redan idag merparten av sträckan. Småholmarnas
badplats är cirka 0,5 km bort.
På Ängsberget vid dalgångens östra sida finns strövstigar mellan utkikspunkter, Stengärdesgårdar och
kulturhistoriska lämningar. Dalgångens mitt består av
odlingslandskap och ett antal gamla gårdar bidrar med
karaktär till kulturlandskapet.
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1.4 PLATSFOTON
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Utsikt från Ängsberget över Dalby och Stabergsbukten

Utsikt från Ängsberget över Dalby

Strövstig på Ängsberget

Småholmarnas badplats

En grön miljö med odling både på åkrarna och i trädgården

Äldre boningshus och ekonomibyggnad
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Markanvisningsområdet utgörs av delområde A, B och C

1.5 MARKANVISNINGSOMRÅDET
Markanvisningsområdet består av på cirka 150 000 m2
som ägs av Orust kommun. Kommunen har antagna
riktlinjer för markanvisning som är vägledande vid
samtliga markanvisningar i Orust kommun. Anbudsgivare kan lämna anbud på samtliga områden eller varje
område för sig.
Upplåtelseformerna äganderätt, bostadsrätt och
hyresrätt kan accepteras inom de olika markanvisningsområdena.

planområdet eller del av planområdet. Det innebär att
utbyggnaden skulle kunna ske på olika sätt:
1. En exploatör bygger ut hela området inklusive allmänna platser.
2. En exploatör bygger ut hela området i olika etapper,
inklusive allmänna platser.
3. Flera exploatörer bygger ut olika delområden och
utbyggnad av allmänna platser sker genom exploateringssamverkan i samråd med kommunen.
50 0 50 100 150 200 250 300

350 400

Det aktuella området är indelat i delområden och
exploatören kan välja att komma in med anbud på hela

1
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1.6 INRIKTNING OCH GESTALTNING
Planprogrammet erbjuder en flexibilitet gällande
bebyggelsestruktur och byggnadstyper i den planerade
bebyggelsen. Krav på god gestaltning ställs vid markanvisningen.
Planområdet består delvis av mark med branta lutningar. Därför är anpassning till topografin är mycket
viktig. För delområdet som ligger på mark som idag är
orörd ska bostadsbebyggelsen anpassas efter naturen
där växtlighet gärna bevaras som en del i kvartersmarken. Sprängning ska ske hänsynsfullt.
Den nya bebyggelsen ska anpassas varsamt till de historiska förutsättningarna och stor hänsyn ska tas till
områdets kulturlandskap och historiska miljö.

Varsam terränganpassning. Kvarnskogen, Brunnberg &Forshed

Upplevelsen att bo och röra sig nära naturen skavara tongivande. Nybyggnationen ska anknyta väl till
befintliga stråk och platser samt utveckla nya rekreationsmiljöer. Dalby är en populär målpunkt för
boende i närområdet. Tillgänglighet för besökande ska
bevaras i den nya byggelseutvecklingen.
Programförslaget utgår ifrån en idé om blandad
bostadsbebyggelse, där många olika grupper ges förutsättning att bosätta sig.
Den föreslagna byggnationen är med fördel energisnål
och har miljövänliga uppvärmningslösningar. Materialvalen bör ha en låg klimatbelastning och god beständighet. Möjligheten att utnyttja tak för solenergi bör
beaktas för husens utformning och orientering.

Känsla av att bo i naturen. Källsprångsvägen, Brunnberg &Forshed

Ledord: Naturanpassat, platsspecifikt, varsamt. Strövområden,
kulturlandskap.

Bevarande av gärdesgårdar och befintliga träd. Stenen Tvååker,
Radar arkitektur och planering
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1.7.1 MARKANVISNINGSOMRÅDE A, ROSEKASEN
Område A, Rosekasen, utgörs av cirka 120 000 m2
skogsmark på Ängsbergets västra sida. Här föreslås
130-150 nya bostäder uppe på höjden mellan cirka
+30 och +70 meter över havet. Bostäderna föreslås
fördelas på flerbostadshus samt enbostadshus, paroch radhus.
I områdets västra delar längs bergskanten klättrar
bebyggelsen upp för berget och fina utsiktslägen i
väster mot dalgången och havet erbjuds.
Mellan byggnaderna bör bergknallar sparas. Genom
att skapa rum mellan byggnaderna där träd och
vegetation sparas minskar den nya bebyggelsens siluettverkan från dalgången och området upplevs smälta
in i den befintliga naturmiljön, samtidigt som utsiktsplatser skapas. Bakomliggande högre bebyggelse kan
gå upp i höjd då de förläggs nedanför bergstoppar och
tar visuellt stöd i terrängen. Området är väl synligt
såväl från Dalby som från havet. Vissa delar är även
synliga från Ängsvägen och centrala Henån. Sprängning ska begränsas i så stor utsträckning som möjligt.
Det är viktigt att tillgänglighetskrav beaktas vid placering av bebyggelsen i terrängen.
Skogsområdet är upplevelserikt med strövstigar,
utblickar och bäckraviner, vilket bör utnyttjas i ny
bebyggelse. En torpruin är belägen i området som ska
bevaras och vara fortsatt tillgänglig. Ny bebyggelse
föreslås anpassas till stenmurar och gärdesgårdar i så
hög grad som möjligt. Bebyggelse bör placeras så att
den inte helt avskärmar offentliga platser och stråk
från utsikten, utan att utblickar används för att skapa
händelserika gaturrum.

Område A, Ungefärligt läge

Terränganpassade flerbostadshus. Nysäter, Sweco

Bebyggelsen bör vara visuellt sammanhållen,avseende
färg, material och karaktär vilket skapar grannskapskänsla och igenkänning. Att använda naturen
för att skapa karaktär och kvaliteter i området ska
vara vägledande i gestaltningen. Bebyggelsen föreslås ges en diskret färgskala som harmonierar med
omgivningen, såsom trärena eller grånade fasader och
jordnära kulörer. Då taken är väl synliga från högre
belägen bebyggelse, vilket bör beaktas vid val av
takmaterial. Växtbeklädda tak eller tak med matta takmaterial kan vara ett alternativ.
Bevarad naturmark inpå byggnader. Silverdal, Marge
9
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1.7.2 MARKANVISNINGSOMRÅDE B,
ÄNGSBERGETS FOT
Område B, Ängsbergets fot, utgörs av cirka 22 000 m2
åkermark längs Ängsvägen. Området föreslås innehålla
radhus, parhus eller mindre flerbostadshus i en skala
på 1-3 våningar. Området bedöms kunna inrymma ca
40-60 nya bostäder.
Den nya bebyggelsen anpassas till landskapet genom att
den placeras nära bergets fot. Dalgången hålls i största
möjliga mån visuellt intakt. Byggnaderna kan öka både
i höjd och bredd ju närmre bergsfoten de kommer. Den
nya bebyggelsen bör placeras så att viktiga utblickar
från befintlig bebyggelse bevaras.
Den nya bebyggelsen föreslås gestaltas som en blandad
småskalig bebyggelse som följer lokalgatan. Området
ska vara en varierad miljö med omsorg om gaturummet, som är välkomnande att röra sig i även om man
inte bor i området.

Område B, Ungefärligt läge

Kulturmiljön i Dalby bör användas som referens till
gestaltningen för nybyggnationen. Byggnader i beiga
gula och brutet vita kulörer. Även slamfärg av olika
kulör som förekommer på uthus och gårdsbyggnader
kan inspirera färgsättningen av ny bebyggelse. Bebyggelsen kan brytas upp och grupperas i mindre volymer
placerade runt gårdsrum och längs vägar.
Odlingsmöjligheter för de boende inom kvartersmark
utgör en viktig del av boendemiljön vid Ängsbergets
fot. På så sätt kan gårdsrum och trädgårdar fortsätta
vara produktiva ytor. Växthus och redskapsbodar kan
utgöra ett positivt tillskott.

Odlingsmöjligheter för boende. Amhults trädgårdsstad, Wahlström &
Steiner

Träbyggnader i slamfärgskulörer. Västra Mörtnäs, Rits arkitekter
10

1.7.3 MARKANVISNINGSOMRÅDE C, HÖGELID
Område C, Högelid, utgörs av cirka 8 000 m2 Skogsmark och öppen mark längs Ängsvägen. Här bedöms
10-20 nya bostäder i mindre flerbostadshus alternativt
enbostadshus, parhus eller radhus få plats.
Byggnaderna skjuts in mot höjdryggen i en naturlig ficka.
Den nya bebyggelsen ska anpassas så att befintlig bebyggelses utsiktsmöjligheter i möjligaste mån bevaras.
Eftersom den föreslagna bebyggelsen ligger högre i terrängen än merparten av den äldre befintliga bebyggelsen,
kan husen i större utsträckning ges ett eget, mer modernt
uttryck i form, gruppering och material. Bebyggelsen bör
ändå vara lågmäld och underordna sig eller samspela med
landskapets karaktärsdrag.

Område C, Ungefärligt läge

Lämpliga delar för ny bostadsbebyggelse ska avgränsas från delar som bör bevaras för lek och rekreation. I
området föreslås det också finnas plats till odlingslotter
och andra gemensamma ytor.
Tillfart till de nya husen föreslås lösas med en ny väg
som sträcker sig genom området. Gatans utformning kan
bidra till grannskapskänsla, byggnaderna placeras så att
sammanhållna rum skapas längs gatan.

Bebyggelse som följer landskapet. Kvarnskogen, Brunnberg & Forshed.

Kvarnskogen, Brunnberg & Forshed.
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A

B

1.8 TRAFIK OCH PARKERING
Området ska huvudsakligen trafikförsörjas genom
anslutning till Ängsvägen som ligger i direkt anslutning till området. Ängsvägen ska breddas samt GC-väg
anläggas, längs sträckning A till B i kartan ovan.
Anslutning bör också ske till Rosenkasevägen. Exploatören bygger och bekostar väganläggningarna och
överlåter dessa till en gemensamhetsanläggningen
Henån ga:1 för förvaltning.

12

Trafikutredning för Henån samt tillägg för
Rosekase50
0
50
vägen och Ängsvägen tillhandahålls av kommunen.
Parkeringar och eventuella garage placeras på kvartersmark inom markanvisningsområdet och ska täcka det
behov som byggnationen skapar. Gator inom markanvisningsområdet byggs ut och bekostas av exploatör
inom kvartersmark.

100

1:3 0

i hel register fastighet, vilket innebär att det aktuella
området måste styckas av från kommunens fastighet
och bilda en egen fastighet som i sin tur upplåts i sin
helhet med tomträtt. Den ursprungliga tomträttsavgälden bestäms av parterna och avgälden står sig under
avgäldsperioden som i detta fall är 10 år. Tomträttsavgälden ska vara ett fastbelopp som inte kan justeras
under avgäldsperioden. Den årliga tomträttsavgälden
blir 3,25 procent av den nybildande fastighetens markvärde. Med markvärde menas här indexuppräknat
anbudspris.
Öppen dagvattenhantering. Foto: Vegtech

1.9 VA- OCH DAGVATTENANLÄGGNINGAR
Planområdet ska ingå i kommunalt VAverksamhetsområde. Exploatör ansvarar för och bekostar utbyggnad av
vatten- och spillvattenledningar samt dagvattensystem
till den nya bostadsbebyggelsen. Anslutningspunkter
finns vid Ängsvägen i programområdets östra gräns
samt uppe på Ängsberget. Ökade flöden av dagvatten
kan hanteras i dagvattendammar som anläggs av kommunen i dalgången utanför detaljplanen, men det kan
även bli nödvändigt med fördröjning av dagvatten inom
detaljplanen Exploatör överlämnar VA-anläggningarna
tillkommunen för drift och underhåll.
Kolla om VA bygger ut dagvattendammar.

1.10 UPPLÅTELSEFORM
När kommunen upplåter område för hyresrätter
kommer tomträttsavtal att tecknas istället för köpeavtal. Detta innebär att kommunen och exploatören
ska ingå ett tomträttsavtal med varandra. Ett tomträttsavtal är ett slags nyttjanderättsavtal som ger
en privatperson eller ett företag rätten att använda
kommunal mark mot en årlig avgift, en så kallad tomträttsavgäld.
Den som använder markområdet kallas tomträttsinnehavare. En tomträttsinnehavare får i princip
använda marken på samma sätt som en fastighetsägare, tomträtten kan exempelvis säljas vidare till en
ny tomträttsinnehavare. Tomträtt får endast upplåtas

Kommunen och exploatören ska utöver tomträttsavtalet avtala särskilt med varandra om att
tomträttsinnehavaren erhåller en rabatt på tomträttsavgälden. Rabatten på tomträttsavgälden gäller så
länge tomträtten används för ändamålet hyresrätter.
Kommunen kommer därför att ge en rabatt på 60 %
av tomträttsavgälden under den första avgäldsperioden som är 10 år.

1.11 TOMTPRIS
Kommunen har satt ett lägsta acceptpris på varje
delområde. För att förslaget ska utvärderas i övriga
bedömningskriterier får anbudet inte understiga
acceptpriset.

1.12 AVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER
Utöver köpeskillingen för marken förutsätts exploatören betala alla anslutningsavgifter enligt gällande
taxor. Exploatören står för samtliga kostnader som
exploateringen medför t.ex. bygglovsavgift och förrättningskostnader. När markanvisningsavtal har
tecknats ska en markanvisningsavgift om 5% av
försäljningspriset erläggas till kommunen. Avgiften
avräknas vid erläggande av köpeskillingen.

1.13 ENSKILT HUVUDMANNASKAP
Orust kommun tillämpar enskilt huvudmannaskap för
allmän plats (gata, natur med mera.) Efter att exploatören färdigställt vägar och allmänna platser ska dessa
överlåtas till gemensamhetsanläggningen Henån ga:1
för förvaltning av Henåns vägförening. Exploatören ansöker och bekostar anläggningsförrättning för
omprövning av Henån ga:1.
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2 MARKANVISNINGEN

2.1 MARKANVISNINGSMETOD
För den aktuella markanvisningen tillämpas jämförelseförfarande. Jämförelseförfarandet innebär att
exploatör väljs genom en urvalsprocess. Inkomna
anbud jämförs utifrån ett förfrågningsunderlag med en
kravspecifikation och urvalskriterier. Krav och kriterier tas fram utifrån platsens förutsättningar, utifrån
vad kommunen vill uppnå med markanvisningen samt
vad som är viktigt inom det aktuella området.

Utemiljö
Utomhusmiljöns utformning avseende kvaliteter för
trivsel och rekreation för boende samt anpassning till
omgivande natur. Utformning som tar hänsyn till respektive områdes särskilda karaktär. Anbudsförslag som
bevarar befintlig växtlighet och natur premieras. Infrastruktur och parkeringslösningar samt dess anpassning
till befintliga förutsättningar.

2.2 BEDÖMNINGSKRITERIER ENLIGT RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING

Pris/kvm BTA, Boendekostnad

Följande bedömningskriterier gäller för aktuell markanvisning:
Anbud på markpriset
Markprisanbud ingår som ett viktat delmoment i
markanvisningen. Försäljning av kommunal mark
ska ske till marknadsmässigt pris. Kommunen har
ett lägsta acceptpris i kr/kvm per BTA för bostadsoch hyrerätt samt kr/tomt för parhus och villor som
förslaget måste överstiga för att utvärderas i övriga
bedömningskriterier. Det viktiga är att säkerställa att
marköverlåtelsen sker till marknadsvärde vid tidpunkten för försäljningen. Detta mot bakgrund av
kommunallagens regler om förbud mot att gynna
enskilda företag samt EU-rättens statsstödsregler.
Kommunen tillämpar indexering av markpriset från
anbudstillfället fram till överlåtelsetidpunkten. Indexering sker genom fastighetsprisindex.
Gestaltning
Genomtänkt arkitektonisk kvalité avseende form, färgsättning, materialval och placering. Utformning som tar
hänsyn till respektive områdes särskilda karaktär. God
anpassning av byggelsen till naturen och de topografiska
förutsättningarna premieras.

Miljö och hållbarhet
Materialval och funktioner som bidrar till ett miljömässigt hållbart projekt. Hus med hälsosamma
material, låg miljöbelastning och energiförbrukning
samt minimering av ingrepp i naturen. Bebyggelse
med god tillgänglighet och användbarhet.
14

2.3 TILLDELNING AV MARKEN
Vid utvärderingen sker bedömning utifrån hur förslagen uppfyller angivna kriterier. Kommunen bedömer
utifrån följande viktning:
•

Anbud på markpriset		

30 %

•

Gestaltning

			

25 %

•

Utemiljö, Parkeringar 		

25 %

•

Miljö och hållbarhet		

10 %

•

Pris/kvm BTA, boendekostnad

10 %

Marken tilldelas den exploatör vars förslag innebär
den bästa helhetslösningen. Utvärderingen kommer att
ske av tjänstemän i kommunen. Efter bedömningen
kommer ärendet tillställas kommunstyrelsen för
slutligt beslut gällande val av exploatör. Ett markanvisningsavtal tecknas som ger exploatören ensamrätt att
pröva möjligheten att ta fram en detaljplan för bostäder på markanvisningsområdet.
I samband med att detaljplanen antas ska ett genomförandeavtal tecknas som reglerar genomförandet av
detaljplanen samt parternas ansvar och kostnader.
Exploateringen ska vara genomförd inom 2 år från det
genomförandeavtal tecknas. Beslut om tecknande av
genomförandeavtal fattas av kommunstyrelsen. När
exploatören fått laga kraftvunnet bygglov tecknas ett
köpekontrakt. För områden som upplåts med tomträtt
tecknas istället ett tomträttsavtal.
Markanvisningen faller inte inom ramen för Lag om
offentlig upphandling (LOU 2007:1091). Kommunen

förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag
och har även rätt att förkasta samtliga förslag utan
ersättningsskyldighet till någon av förslagsgivarna.

2.4 EXPLOATÖREN
Exploatörens ekonomiska stabilitet och möjlighet att
genomföra förslaget bedöms utifrån:
•

Tidigare jämförbara projekt

•

Eventuella tidigare samarbeten med kommunen

•

Kreditvärdighet

2.5 SÄKERHET
För att säkerställa att exploatören utför sina åtaganden
ska exploatören ställa en för kommunen godtagbar
säkerhet, för anläggningar på kvartersmark ska säkerheten utgöra 6% av köpeskillingen eller minst 100
000. För anläggningar på allmän plats ska säkerhetens
storlek utgöra 20 % av exploatörens anläggningskostnader. Säkerheten är normalt en bankgaranti eller
motsvarande, och ska vara ställd innan kommunstyrelsen fattar beslut.

2.6 TIDPLAN
Följande tider gäller för markanvisningen:
•

Sista inlämningsdag 15 september 2022.

•

Utvärdering av inkomna bidrag sker i slutet av
september 2022.

•

Beslut om utvald exploatör och markanvisningsavtal i kommunstyrelsen januari 2023.

Tidsangivelserna ovan är preliminära och kan komma
att vara föremål för justering.
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Markanvisning för Östra Dalby

3 ANBUD

3.1 INLÄMNING AV ANBUD

3.3 ANBUDETS INNEHÅLL

Anbudet ska ha inkommit till Orust kommun senast
15 september 2022. Handlingarna i anbudet ska
märkas med ”Markanvisning för Östra Dalby”

Anbudet ska minst omfatta följande:

Handlingarna ska lämnas in i två separata anonyma
kuvert. I kuvert nummer 1 läggs de efterfrågade
anbudshandlingarna, skisser och illustrationer och där
får inga uppgifter som namn eller logga, på varken
exploatör, arkitektkontor eller motsvarande förekomma. Anbud på fler än ett delområde ska skickas i
separata kuvert 1.
I kuvert nummer 2 läggs de dokument som anger
exploatör, arkitektkontor eller motsvarande. De
respektive kuverten ska vara märkta med nr 1 respektive nr 2. Båda kuverten ska inskickas i ett anonymt
kuvert/omslag, det omgivande kuvertet ska märkas
med ”Anbud markanvisning för Östra Dalby”. Kommunen diarieför inkomna anbud. Den grupp som
utvärderar anbuden får endast tillgång till kuvert
nummer 1 under bedömningen av anbudsförslagen.
Sedan öppnas kuvert nummer 2 och bedömning av
referensobjekt och exploatör görs. Vid anbudslämning
genom e-post skickas bilagorna uppdelade i två mail
enligt instruktioner ovan.

3.2 SEKRETESS
Anbudsgivarna ska ange om inlämnade handlingar
önskas beläggas med sekretess, specificera då vilka
handlingar och vilka delar i respektive handling som
avses, samt motivera och hänvisa till aktuell paragraf
i offentlighets- och sekretesslagen. På samma sätt
kan kommunen komma att använda sekretess för att
skydda det allmännas ekonomiska intresse.
Anbudet kan inlämnas i receptionen i kommunhuset,
Henån, skickas via e-post till samhallsutveckling@
orust.se eller skickas med post till:
Orust kommun
Mark och exploateringsenheten
473 80 Henån
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•

Anbud av markpriset, priset för markområdet ska
lämnas uttryckt i kronor/kvm BTA ovan mark

•

Beskrivning av vilket delområde som anbudet
avser

•

Vid anbud med blandad upplåtelseform ska
bostads- och hyresrätter anges i kr/kvm BTA för
respektive upplåtelseform. Villor samt par- och
radhus anges i kr/tomt

•

Bedömt antal bostäder, samt storlek på bostäder

•

Total bruttoarea (BTA) för förslaget

•

Skisser och illustration över utformning av byggnader, utemiljö med gator och parkeringar etc.

•

Beskrivning av förslaget med redovisade materialval, färgsättning och annat som kan underlätta
förståelsen för förslaget.

•

Beskrivning av föreslagen bebyggelse och upplåtelseform

•

Beskrivning av hur förslaget förhåller sig till miljö
och hållbarhet

•

Boendekostnad (Gäller endast bostadsrätter)

•

Exploatörens beskrivning av genomförandet av
aktuellt projekt och dess tidplan

INNEHÅLL I KUVERT NUMMER 2

•

Exploatörens namn, adress, telefonnummer och
organisationsnummer.

•

Exploatörens kontaktperson samt kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress.

•

Referensobjekt om exploatören genomfört jämförbara projekt.

3.4 MATERIAL SOM KOMMUNEN
TILLHANDAHÅLLER
•

Planprogram för Dalby

•

Trafikutredning, Sigma Civil 2017.08.09

•

Kompletterande Trafikutredning PM, Sigma Civil
2020.05.18

•

Kompletterande Trafikutredning PM, Sigma Civil
2021.06.04

•

Arkeologisk undersökning, Bohusläns Museum
2018.06

•

Markteknisk undersökningsrapport, Cowi
2018.04.27

•

Biologisk inventering, Hydrogis 2009.09.22

•

Geotekniskt PM, SGI 2009.06.26

3.5 KOMMUNENS KONTAKTPERSON
Erik Ysander
Mark och exploatering
473 80 HENÅN
telefon: 0304-33 47 97
E-post: erik.ysander@orust.se
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VÄLKOMMEN MED ERT ANBUD!

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-14

§135
KS/2022:746
Beslut om inbjudan till markanvisning för Östra Dalby
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna markanvisning enligt Inbjudan till markanvisning för Östra Dalby, daterad 2022-0607.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-21 att godkänna planprogram för Dalby. Förvaltningen
föreslår att markanvisning genomförs för tre av de delområden som redovisas i planprogrammet.
Markanvisningen genomförs med jämförelseförfarande enligt kommunens riktlinjer för
markanvisning. Inkomna förslag för markanvisningsområdet bedöms efter angiven
procentviktning av bedömningskriterierna i inbjudan till markanvisning, varefter marken tilldelas
den exploatör vars förslag innebär den bästa helhetslösningen.
Upplåtelseformerna äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt accepteras inom de tre delområdena.
Exploatören ansvarar för att ta fram och bekosta detaljplan samt bygga ut vägar och VA som
överlämnas till vägförening respektive kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07
Inbjudan till markanvisning för Östra Dalby, daterad 2022-06-07
Beslutet skickas till
Mark och exploatering

1

Datum

Diarienummer

2022-06-07

KS/2022:836

1(2)

Kommunförvaltningen
Erik Ysander
telefon 0304-33 00 00
e-post: erik.ysander@orust.se

Upprättande av detaljplan inom fastigheten Henån 1:306 m.fl.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Henån 1:306 m.fl.
2. Kostnaden för att ta fram detaljplanen, som uppskattas till cirka 0,6 miljoner
kronor, finansieras inom sektor samhällsutvecklings budgetram.
Sammanfattning av ärendet
På Ängsberget i Henån i anslutning till Bråtenvägen finns ett markområde som bedöms
vara lämpligt för bostadsbebyggelse. Förvaltningen föreslår att kommunen tar fram
detaljplan för villor och flerfamiljshus i det aktuella området. Arbetet med detaljplanen
kan påbörjas i år, kostnaden uppskattas till cirka 0,6 miljoner kronor men ryms inte
inom planenhetens ordinarie budget för detaljplaner. Sektor samhällsutveckling har i
nuläget prognostiserat överskott vid årets slut och förvaltningen föreslår att kostnaden
för detaljplanen finanseras inom samhällsutvecklings budgetram.
Utredning
Förvaltningen har lokaliserat ett område på Ängsberget som skulle kunna vara lämpligt
för bostadsbebyggelse. Området, som till största del består av berg med gles barrskog,
ligger i huvudsak utanför detaljplanelagt område, men tillfartsvägen till området behöver
anläggas inom naturmark i detaljplan för Ängsberget, etapp 3. Området omfattas av
riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 4 § för högexploaterad kust. Riksintresset bedöms
inte påverkas av exploateringen då området befinner sig inom Henåns tätort. Området
ligger utanför strandskyddat område och det finns inte några sedan tidigare kända
fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar i området.
Området ingår inte i den markanvisning som föreslås för Östra Dalby utan kan
exploateras separat med angöring från Bråtenvägen på Ängsberget, vilken enligt
trafikutredning bedöms klara ökad trafikbelastning.
Bedömning
Markområdet som föreslås för detaljplaneläggning har ett mycket attraktivt läge med
utsikt över Dalby och Kalvöfjorden. Preliminära skisser visar att området kan bebyggas
med 6-8 villor, eventuellt även ett par flerbostadshus. Förvaltningen bedömer att det
finns efterfrågan på både villatomter och lägenheter i Henån.
Detta tillsammans med områdets närhet till infrastruktur gör att exploateringen bedöms
vara ekonomiskt genomförbar.

Datum

Diarienummer

2022-06-07

KS/2022:836

2(2)

Förvaltningen föreslår att kommunen upprättar detaljplan och bygger ut infrastruktur.
Villatomter kan säljas av kommunen via upphandlad mäklare och eventuella tomter för
flerbostadshus kan säljas genom markanvisning.
Arbetet med detaljplanen kan påbörjas i år, kostnaden uppskattas till cirka 0,6 miljoner
kronor men ryms inte inom planenhetens ordinarie budget för detaljplaner. Sektor
samhällsutveckling har i nuläget prognostiserat överskott vid årets slut och förvaltningen
föreslår att kostnaden för detaljplanen finansieras inom sektor samhällsutvecklings
budgetram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsenheten
Planenheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-14

§131
KS/2022:836
Upprättande av detaljplan inom fastigheten Henån 1:306 m.fl.
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Henån 1:306 m.fl.
2. Kostnaden för att ta fram detaljplanen, som uppskattas till cirka 0,6 miljoner kronor,
finansieras inom sektor samhällsutvecklings budgetram.
Sammanfattning av ärendet
På Ängsberget i Henån i anslutning till Bråtenvägen finns ett markområde som bedöms vara
lämpligt för bostadsbebyggelse. Föreslås att kommunen tar fram detaljplan för villor och
flerfamiljshus i det aktuella området. Arbetet med detaljplanen kan påbörjas i år, kostnaden
uppskattas till cirka 0,6 miljoner kronor men ryms inte inom planenhetens ordinarie budget för
detaljplaner. Sektor samhällsutveckling har i nuläget prognostiserat överskott vid årets slut och
förvaltningen föreslår att kostnaden för detaljplanen finansieras inom samhällsutvecklings
budgetram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsenheten
Planenheten

1

Regler för skyltning
Regler – för skyltning i Orust kommun

Dokumenttyp

Antagen av

Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum)

Regler

Kommunstyrelsen

KS/2019:968: KS § 56 (2020-03-25)

Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m.

Dokumentansvarig i förvaltningen

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum)

2020-03-25 - Gäller tills vidare

Sektorschefer miljö och bygg
och samhällsutveckling

Gäller för målgruppen

Kontakt om styrdokumentet

Sektorerna miljö och bygg och
samhällsutveckling

Kommunförvaltningen, telefon 0304-33 40 00
e-post: kommun@orust.se

2020-02-20

Titel – regler
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Titel – regler

Inledning
Dessa regler är framtagna för att underlätta och skapa förutsättningar för en bra dialog mellan de
som kan vara berörda. Idag finns inte dessa regler och bestämmelser samlade, utan den som vill
sätta upp en skylt får leta på många ställen, för att förstå vad denne har att rätta sig efter.
Det är viktigt för verksamhetsutövare att synas. Olika former av skyltar och reklam har blivit en
naturlig del i vår miljö. Skyltar fungerar även som information för våra besökare som behöver
orientera sig i kommunen. För att vår livsmiljö ska kännas attraktiv är helhetsintrycket avgörande
och våra skyltar är en stor del av det första intryck som ges.
Skyltningen ska formas till den verksamhet den företräder och enkelt och tydligt signalera det
unika. En väl utformad skylt kan bidra till att framhäva kommunens gaturum och kan även
betraktas som ett konstnärligt inslag.
En omsorgsfull skyltning ska berika tätortssmiljön och därmed välbefinnandet och attraktiviteten
i att vistas där.
Samordnad skyltning är ett bra sätt att skapa ett lugnt och inbjudande intryck. För många olika
färger, former och intryck skapar visuellt buller i vår livsmiljö och det kan vara svårt att urskilja
det enskilda budskapet. Utformningen och placering av skyltar och reklam är avgörande för om
budskapet ska upplevas som positivt eller negativt.

Reglernas syfte och målgrupp
Regler för skyltning inom Orust kommun, har utifrån lagtexter och övriga regler tagits fram med
avsikten att skapa förutsättningar till en god dialog mellan näringsidkaren, fastighetsägaren,
skylttillverkare samt för kommunala förvaltningen inom Orust kommun. Detta för att underlätta
när man vill anordna skyltning för sin verksamhet.
Dokumentet ska även vara vägledande och fungera som ett stöd för bygglovshandläggaren i
avvägningen mellan olika intressen och för den som utformar skyltar.

Definition – vad är en skylt ?
Med skylt avses en skylt, tavla, flagga och anordning för information, budskap eller reklam med
hjälp av bild, text, symbol.
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Relaterade styrdokument
Lagstiftning och regelverk som styr är:
•
•
•
•
•

Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338)
Väglagen (1971:948)
Lag med särskilda besämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Orust kommun

Innehållet i lagarna ovan sammanfattas nedan.
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
2 kap. 6 § PBL

Skyltar och ljusanordningar ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
tätorts- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan. Det ska finnas skydd mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, möjlighet att
hantera trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö. Det ska också finnas möjligheter för
personer med nedsatt orienteringsförmåga att använda området.
Vid uppsättande av skyltar ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
2 kap. 9 § PBL

Placering och utformning av skyltar och ljusanordningar får inte ske så att den kan medföra en
sådan påverkan på omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller
betydande olägenhet på annat sätt.
8 kap. 1 och 3 § PBL

En skylt eller ljusanordning ska vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och
materialverkan, och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338)
6 kap. 3 § PBF

I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt
ändra en skylt.
Trots första stycket krävs det inte bygglov för
1.
2.
3.
4.
5.

en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter,
en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter,
en skylt inomhus,
valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige,
Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,
6. en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
7. ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt
vägmärkesförordningen (2007:90), och
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8. ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen
(1986:300).
Andra stycket 1 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning
till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
8 kap. 4 § PBF

Kommunen får inom ett område med detaljplan besluta om undantag från krav på bygglov för
skyltar och ljusanordningar.
Väglagen (1971:948)

I Väglagen står att inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens
tillstånd skyltar eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande
ändamål finnas uppsatta utomhus.
I samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till
trafiksäkerheten.
Dessa bestämmelser gäller inte
1. inom områden med detaljplan eller
2. för sådana anordningar som är uppsatta på byggnader för upplysning om affärs-rörelse
eller annan verksamhet på stället eller
3. för anslagstavlor för meddelanden som rör kommunala angelägenheter, föreningssammanträden, auktioner eller dylikt,
4. åtgärder för vilka bygglov krävs.
Lag med särskilda bestämmelser in gaturenhållning och skyltning (1998:814)

6 § En tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller
liknande ändamål får inte finnas varaktigt uppsatt utomhus utan tillstånd av regeringen eller
statlig eller kommunal myndighet som regeringen bestämmer.
7 § Vad som sägs i 6 § gäller inte anordning som informerar om affärsrörelse eller annan
verksamhet på platsen eller anslags- tavla för meddelanden om kommunala angelägenheter,
föreningssammanträden, auktioner eller liknande. Den som vill sätta upp en sådan anordning eller
anslagstavla får dock söka tillstånd till det hos den myndighet som avses i 6 §.
8 § En sådan anordning eller anslagstavla som avses i 7 § får inte finnas uppsatt om den är
uppenbart vanprydande.
9 § Affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för reklam, propaganda eller liknande
ändamål skall i andra fall än som avses i 7 § tas bort av den som ansvarar för anordningen inom
fyra veckor efter uppsättandet, om inte den myndighet som avses i 6 § har medgett annat.
10 § Bestämmelserna i 6-9 §§ gäller inte anordningar inom vägområde eller för vilka bygglov
krävs eller har lämnats. Bestämmelserna gäller inte heller sådana åtgärder avseende skyltar och
ljusanordningar som inte kräver bygglov efter beslut enligt 9 kap. 7 § punkt 1 plan- och bygglagen (2010:900).
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12 § Kommunen får besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att
denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen ska efterlevas. I ett beslut om
föreläggande får vite sättas ut. Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta
vidta åtgärder på den ansvariges bekostnad. Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla
omedelbart även om det överklagas.
Orust kommuns regler och riktlinjer
Skyltar är bara bygglovspliktiga inom detaljplanelagt område. Utanför sådant kan dock andra
tillstånd fordras, till exempel enligt Väglagen där Länsstyrelsen hörs.
Lösa affischställ är inte bygglovspliktiga, men fordrar tillstånd från Polisen på offentlig platsmark
och markägare (ofta är kommunen markägare). Affischering på byggnader, elskåp, lyktstolpar
m.m. är inte tillåtet utan tillstånd från polis och markägare. Förteckning över offentlig platsmark
finns i Orust kommuns lokala ordningsbestämmelser.
Du måste alltid ha fastighetsägarens tillstånd att sätta upp eller anordna en skylt. På offentlig plats
krävs alltid polistillstånd, även för skyltar som inte behöver bygglov.
Några vanliga skyltar – De flesta är bygglovspliktiga
I tätortskärnor är det extra riktigt att hitta ett samlat formspråk där skyltar och skyltkonsoler
stämmer väl med såväl centrumbilden som byggnadens egen karaktär. Det kommer att bidra till
att stärka tätortskärnans identitet och skapa en gemytlig känsla.
Helhetsupplevelsen bör stå i samklang med miljöns särdrag och skyltarnas inbördes förhållande.
Om en skylt bidrar till att få fram hela tätortsmiljön, får den också störst effekt på besökarna. En
skylt som ”talar högt” konkurrerar inte på lika villkor.
Neonrör

Neonrör är en lösning som ofta är lätt att anpassa till byggnaden. Idag finns också möjligheten att
använda LED-ljus med samma utformning som neonrör. Möjligheten till utformning av text och
symboler är oändlig.
I äldre miljöer kan förutom hängande skyltar även tunna fasadskyltar vara lämpliga.
Fasadskylt

Skylten monteras på fasaden i direkt anslutning till butikens ingång eller
skyltfönster. Fristående bokstäver ger en bra helhet och är att föredra.

Uthängande skylt

Traditionell skylt i tätortsmiljön som också är skonsam mot fasaden.
Skylten är vinkelrät mot fasaden och läsbar från tvåhåll.
Placeras ofta vid entrén.
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Symbolskylt

En lättfattlig verksamhetsskylt ibland utan text som har en lång
tradition. Ursprungligen tog handlare sin vara och hängde upp
utanför butiken för att ”skylta”.
Skyltfönster

Skyltfönster är en utmärkt plats att sätta en skylt på utan att påverka fasaden, speciellt på äldre
byggnader. Foliedekal på skyltfönster bör inte överstiga 20 % av fönstrets yta. Denna typ av
skyltning är bygglovsbefriad. Täcks en större del av fönstret påverkas fasaden och blir därför
bygglovspliktig. Skylt som sätts i skyltfönster ska följa samma regler.
Flaggor

Större flaggor med reklam för verksamheten kräver bygglov. Små flaggor vid butiksentrén ska
placeras minst 2,3 meter från marken till flaggans underkant
Affisch

Affischering på byggnader, elskåp, byggnader, lyktstolpar etc. är inte bygglovspliktiga, men
fordrar tillstånd från Polisen och markägare.
Affischtavla

Större affischtavlor bör endast tillåtas inom storskaliga miljöer. Den ska inte placeras så att
skylten dominerar centrum/tätortsmiljön, upplevs som ett hinder eller skymmer viktiga siktlinjer.
Byggplatsskylt

Inom fastigheten kan man, vanligtvis med bygglov, ha en skylt under tiden man bygger.
Vepa/ banderoll

Vepa och banderoller räknas som skylt och är bygglovspliktiga. Skylten är tillfällig i sin karaktär
och sitter ofta uppe under en begränsad tid. Oftast stora och iögonfallande. Denna typ av skylt
innebär en sådan väsentlig ändring av byggnadens fasad som inte kan godtas som permanent
åtgärd och därför beviljas endast tidsbegränsade lov för vepor/banderoller.
Pylon, skyltmast

Pyloner och skyltmaster är fristående, har hög synlighet på långt
avstånd och lämpar sig utmärkt för företag som behöver vara
synliga på långt avstånd. Skylten skall placeras på egna fastigheten
för verksamheten. Generellt kan sägas att det är olämpligt med
skyltmaster i tätortsmiljön
Trottoarpratare, varuskyltning

Enklare varuskyltning utanför butik är inte bygglovspliktig men kräver tillstånd från Polisen och
kommunen. Mycket omfattande varuskyltning eller permanenta installationer betraktas som
fasadändring och därmed bygglovspliktig.
Skyltar inom strandskyddat område

Det är inte tillåtet med avhållande skyltar inom strandskyddat område, endast i anslutning till en
snäv hemfridszon.
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Placering av skylt
För att undvika att människor går in
i skyltar, eller att fordon kör på
dem, tillämpas riktlinjer för placering.
Undantag kan inom rimliga gränser
göras för att uppnå lämplig placering
i förhållande till byggnadens
arkitektur.
Markiser, flaggor och skyltar får inte
sättas upp så att de skjuter ut över
en gångbana på lägre höjd än 2,5
meter eller över cykelväg 3,2 meter
På en körbana på lägre
höjd än 4,6 meter.

Bygglov- och tillståndsplikt
Med skylt avses en skylt, tavla, flagga, anordning eller annat med syfte att förmedla information,
budskap eller reklam med hjälp av bild, text, symbol eller annat.
Bygglov kan också sökas tidsbegränsat eller som säsongsskyltning, det vill säga för ett antal
månader per år under ett antal år.
Inom detaljplanerat område krävs enligt Plan- och bygglagen (PBL) bygglov för uppsättning av
skylt, eller väsentlig ändring av skylt.
Utanför detaljplanerat område krävs annan myndighets tillstånd. Här gäller exempelvis Väglagen
och Miljöbalken. Det är Länsstyrelsen som hanterar tillståndsgivningen. Från väghållaren, till
exempel en vägförening, behövs också tillstånd.
Är Trafikverket väghållare ansöks tillståndet hos Länsstyrelsen. Är kommunen väghållare ansöks
om tillstånd hos kommunen. Enskild huvudman söker hos denna. Inom strandskyddat område
krävs strandskyddsdispens.
Ansökan ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län eller kommun/ vägföreningen beroende
på lokaliseringen av skylten.
Lösa affischställ är inte bygglovspliktiga, men fordrar tillstånd från Polisen och markägare (ofta är
kommunen markägare). Affischering på byggnader, elskåp, lyktstolpar med mera är inte tillåtet
utan tillstånd från Polisen och markägare. För att kunna sätta upp skylten krävs alltid
fastighetsägarens tillstånd. På ofentlig plats krävs tillstånd från Polisen.
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Att ansöka om bygglov för skylt – Ansök i god tid
För att din ansökan ska kunna behandlas så snabbt som möjligt bör den innehålla följande:
•
•
•
•
•
•

Ansökningsblankett med fastighetsbeteckning och adress
Situationsplan som visar skyltens placering, skalenligt markerad och måttsatt
Fasadritning med skyltensplacering, skalenligt redovisad
Bild eller ritning som visar skyltens budskap, utformning, färg och material samt teknisk
uppbyggnad. Om skylten har belysning ska detta redovisas
Frihängande skylt ska måttsättas från mark till underkant
Säkerställ att du fått tillstånd från markägare, fastighetsägare.

Komplettera gärna din ansökan med foto eller fotomontage så blir bilden tydligare av hur din
skylt kommer att se ut.
Handels- och industriområde
Näringsidkare och verksamheter i dessa områden vill ju självfallet synas och vara lätta att hitta. I
de fall inte skyltbestämmelser är reglerade i detaljplan, kan fastighetsägaren/-na ta fram ett eget
skyltprogram som underlag till bygglovsansökan
Rådgör gärna innan med miljö och bygg. Kanske kan en gemensam vägvisning/skylttavla med
karta räcka, där de olika verksamheterna kan annonsera. Underlättar för inkommande transporter
och ger ett vårdat intryck för besökare och kunder.
För att kunna sätta upp skylten krävs alltid fastighetsägarens tillstånd. På offentlig plats krävs
tillstånd från Polisen och fastighetsägare.
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Tillsyn och sanktionsavgifter
Tillsyn

Källa: Naturvårdverket
11 kap. 5 § PBL

Miljö- och byggnadsnämnden ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller
besluta om en påföljd, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en
Sanktionsavgifter
9 ka p. 14 § PBF

Byggsanktionsavgiften för att utan startbesked påbörja en sådan åtgärd i fråga om en skylt eller en
ljusanordning som kräver lov innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
1. för en skylt – 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter
av skyltens area, och
2. för en ljusanordning – 0,0625 prisbsbelopp.

Förvalta reglerna
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för att
styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har också ansvar för
att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.
Målgruppen för reglerna ansvarar för att ta del av och efterleva den.
Avvikelser och förslag
Den som läser reglerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som påverkar
reglerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till förändringar meddela
kontaktperson för reglerna

10

Datum

Diarienummer

2022-06-17

KS/2020:707

1(2)

Kommunförvaltningen
Emelie Werling Söderroos
telefon 0304-33 41 90
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se

BP 3. Genomförande av ny förskola i Ellös
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utifrån genomförd projektering och framtagen preliminär projektplan påbörja
genomförande av projekt nybyggnad Ellös förskola.
2. Finansiering sker inom flerårsplanens investeringsbudget (KF 2022-03-10 § 33).
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för lärande fick information 2020-09-14 § 58 om behovsanalys och beslutade
2021-02-01 § 3 att utifrån genomförd behovsanalys ge sektorchef i uppdrag att av sektor
samhällsutveckling, fastighetsenheten, beställa en förstudie avseende verksamhetslokaler
för en ny förskola i Ellös.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick 2021-06-01 § 101 en information om en strategisk
och långsiktig samhällsanalys som tagits fram kring ny förskola i Ellös.
Samhällsanalysen och framtagen förstudie visar att nuvarande fastighet för
förskoleverksamhet i Ellös bedöms i grunden vara ett mycket väl fungerande placering
för att även framöver bedriva denna form av verksamhet på, bland annat utifrån
prognostiserat barnantal och antal kvadratmeter friutrymme. Nuvarande byggnad är
dock mycket sliten och bedöms för dålig för att bygga vidare på. Rekommendationen är
att göra en nybyggnation inom befintlig fastighet utifrån en 4-avdelningsförskola.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-15 § 194 att utifrån genomförd
förstudie påbörja projekteringen av ny förskola i Ellös.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 § 6 att iordningsställa evakueringslokaler på
Ellös skola för förskolans verksamhet innan byggstart 2022 samt att driftkostnaderna
för att iordningsställa evakueringslokalerna, cirka 1,6 miljoner kronor, ska finansieras
inom sektor lärandes budgetram för år 2022.
I budget och flerårsplan för 2022-2024 finns nybyggnation av Ellös förskola inkl.
projekteringskostnader med i förteckningen över större investeringsprojekt, det vill säga
en investering över 5 miljoner kronor som ska starta under planperioden och rymmas
inom den beslutade investeringsramen.
Bedömningen är att det inte uppstår några större merkostnader i driften för t.ex. kost,
städ eller för förskolan eftersom antalet avdelningar beräknas vara oförändrade jämfört

Datum

Diarienummer

2022-06-17

KS/2020:707

2(2)

med tidigare. Däremot ökar internhyran eftersom avskrivningar och internräntan på
grund av nybyggnation ökar.
Nybyggnaden färdigställs och inflyttning kommer att kunna ske under kvartal 3 2024.
En projektering har genomförts under vintern/våren 2022. Förfrågningsunderlag har
annonserats för anbud av Totalentreprenad i enlighet med lagen om offentlig
upphandling (LOU).
Kontrollkalkyl och projektplan har gjorts på gällande förfrågningsunderlag som visar att
vi fortfarande håller oss inom avsatt ekonomisk budget samt tidplan.
5 st anbud har inkommit och vinnande anbudsgivare har formellt tilldelats.
Vinnande anbudet ligger inom budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-17
Projektplan, daterad 2022-06-17
Urval sektion-, fasad-, och markritning, daterad 2022-06-17
Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Fastighetsenheten
 Sektor omsorg

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Emelie Werling Söderroos
Kommunsekreterare
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ELLÖS FÖRSKOLA
Orust kommun
A PE Teknik & Arkitektur

tel. 010-516 06 08

L

tel. 010-516 03 18

PE Teknik & Arkitektur

UPPDRAG.NR

11023826
DATUM

1

O Klåvus

HANDLÄGGARE

O Klåvus

ANSVARIG

2022-05-03
N Dahl
HUSEBY 5:2
NYBYGGNAD FÖRSKOLA
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0
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2
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FASAD MOT SÖDER
A1 1:50
A-40-3-104
A3 1:100

SKALA

NUMMER

BET

PE Teknik & Arkitektur AB

Kontrastmarkeringar och handledare ska finnas.

FÖRKLARINGAR

KANTSTÖD AV TRÄ
Kubbsarg, obhandlad, Svenska naturlekplatser, art.nr 2007-105
satt i grus med motstöd av betong.

KS1

FASTIGHETSGRÄNS

KS2
KANTSTÖD AV TRÄ
Slipers av ek, 260x150mm. Placeras stående. Visning 150mm.
Sätts i betong med mothåll av betong.

ARBETSOMRÅDESGRÄNS
Gräns ritad 1m utanför egentlig gräns.

PL1
2.32
2.43

DB+2.15

A

2.23

2.06

KANTSTÖD AV TRÄ
Slipers av ek, 260x150mm. Placeras stående. Visning 0m, sätts i
betong med mothåll av betong.

FASADLINJE OCH ENTRÉ
Pil ritad på utsida hus. Fylld pil markerar huvudentré.
Exakt läge enligt A-handlingar.

1.91
GR1

KS3

ENTREPRENADGRÄNS
Gräns ritad 1m utanför egentlig gräns.

2.12

00.00

BEF. MARKHÖJD SOM BEHÅLLS

00.00

PROJEKTERAD MARKHÖJD

F1

FRIS AV BETONGMARKPLATTOR
350x350x60, grå, S:t Eriks eller likvärdigt. Plattorna sätts i
betong med mothåll av betong.

F2

FÄRDIG GOLVHÖJD
Preliminär höjd, bör studeras vidare i Entreprenadskedet.

LEDSTRÅK AV BETONGMARKPLATTOR
Sinusplatta 350x350x60, Antracit (stråk),
Kupolplatta 350x350x60, vit (stopp/ändring av riktning), S:t Eriks eller
likvärdigt. Plattorna sätts i betong med mothåll av betong. Läge bör
studeras vidare, så att plattorna leder fram till en automatisk
dörröppnare.

FALLRIKTNING

LÄGE FUNDAMENT FÖR BELSYNING
Enligt Planterings- och utrustningsplan.

2.16
1.83

00.00

PL1
2.08
2.10

FG+00.00

2.39

2.40
2.11

PL1

0.0%

PROJEKTERAD MARKHÖJD, HORISONTELL YTA

A1

1.5

0
A1

2.18
2.15

SLÄNT
Släntkrön resp. släntfot.

GR1

LÄGGNINGSRIKTNING PLATTYTA

2.18

DB+00.00

BEF. DAGVATTENBRUNN
Enligt yttre VA-handlingar.

DB+00.00

DAGVATTENBRUNN
Enligt yttre VA-handlingar.

1.39

VUK

2.28
1.30
KS1
2.25

2.30
2.30

2.23
DB+2.21

KS1

2.25

PL1

2.73

A1
4.19

max 1:3

TRP1

2.18
1.50

BS1

3.84

SS1

TF2

2.83

1.47

A1 2.79

2.89
%1

1.80

1.61

GR1

1.5

1.71

1%

2%

P

2.43

PL1

1.5

PL1

2.47
2.65

2.73

SG
2.65
SG

2.60

TF2

0

BP1

SG
2.65

2.73

2.57 BP1

2.94

2.45

GR1

2.57

SM

BP1

F2
KS2

STR
2.63
DB+2.53
BP1

TF2

TRÄFLISYTA
200mm lekbark eller träspån.

KS2

0
4.0

KS2
BP1 2.65

NY FÖRSKOLA
FG+2.75

BP1
2.70

VUK

SM

DB+2.80

1.50
F2

BP1

KS2
2.73
2.73
BP1

2.65
2.73

KS2

BEFINTLIG PLANTERING SOM BEVARAS
Uppskattad utbredning som bör kontrolleras på plats. Skyddas
under byggtiden med byggstängsel.

PL1

VÄXTBÄDD FÖR TRÄD/BUSKAR, TYP 1 - PÅFÖRD JORD
Sammanhängande planteringsgropar ska eftersträvas.
Plantering enligt Planterings- och utrustningsplan.

GR1

BEFINTLIGT GRÄS SOM BEVARAS

GR1

VÄXTBÄDD FÖR GRÄS, TYP 1 - PÅFÖRD JORD
Rullgräs. Produkten ska vara anpassad för högt slitage/förskola.

GR1
3.77
DB+2.59

2%

GR1

2.70

PL1
F1

BP1

2.73

BP1

STR

BP1

Höjdsystem SWEREF 99 12 00 har använts.
Koordinatsystem RH2000 har använts.
Om skalmått på ritningen inte stämmer överens med verkligheten ska
entreprenören kontakta beställaren för åtgärd.
Utfyllnad av smågatsten ska ske runt brunnar och runt utrustning i
plattyta, för att undvika sågning av plattor.
Runt brunnar i stenmjölsyta läggs en fris av två rader smågatsten som
sättes i bruk.

Som underlag har NBK daterad 220127 samt en kompletterande inmätning av
enstaka höjder, daterad 220228 använts.

GR1

2.60

GR1

A1

4.30

KS3
BS1 KS2

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
GR1
BEF. TRÄD
Lövträd respektive barrträd. Skyddas under byggtiden.

ELLÖS FÖRSKOLA

3.92

Orust kommun

LÄGE FÖR NYTT TRÄD
Växtbädd för träd i gröngjord yta, gräs eller plantering.
Bottenyta minst 1500x1500mm. I gräsyta ska en grusyta (2-4mm) med d:1m
underlätta skötseln.

TF2

DB+2.62

FÖRESKRIFTER

3.80

STR

ENTRÈ
GÅRD

KRETSLOPPSHUSET
Renovering och ombyggnad enligt A-handling

2.62

DB+2.62

0

DB+2.48

2.70
SG
2.63

MÅTTSÄTTNING METER

Vid entréer och uteplatser gäller att ny markhöjd ska ligga 20mm under
färdigt golv.

PL1

A1

STR
2.70
DB

4.00

Alla mått i meter där inget annat anges.

SS1

3.0

A 2.56

TRÄFLISYTA
400 mm lekbark eller träspån, material ska vara godkänt som
fallunderlag

2%

1%

2.56

PL1

0
2.0

FG+2.72
F2

2.49

3.07

2%

2.57

PL1

BELÄGGNING AV TRÄ
Trädäck och ramp,
Höjd ca 0.15m, trädäck anpassas till dörrtröskel på Kretsloppshusets,
trallvikrke 28x140 organowood, regelverk (allt virke som barnen inte
kommer åt) i tryckimpregnerat virke. Miljövänlig träsort och behandling

TF1

A1

T1

VUK
2.63 %
2
SG

KS3 A1

BS1

A1

ÅTERVINNINGSSTATION
Kärlskåp tillhandahålles av beställaren.

PL1

STR
F1

TF2
BEF. BALKONG
PL1

BEFINTLIG
BYGGNAD
STRANDGÅRDEN

2.65

PL1

ANGÖRING
SLAMBIL

1:20

TRP1

F1

RAMP
Ytskikt enl. makplaneringsplan. Maxlutning 1:20, 5%.
Kontrastmarkeringar, avåkningsskydd (min 40mm) samt
handledare ska finnas.
TRAPPA AV TRÄ
Kontrastmarkeringar och handledare ska finnas.

N

2022-05-03 18:35

2.42

T2

STR
2.73

DB+2.52
2.53

KS2

T2

ÅVC

P

2.37

2,99

2.99

P

PL1

T2

KS2

2.73

2.73

2.73
PL1

T2

T2

SS1

BP1
A1

GR1
2.99

s

KS2

0
2.8

TF1

2%

2.73

3.93

GR1

2.90
A1 2.94

4.0

1%

KS3
KS2
BS1
KS3
KS2

BELÄGGNING AV TRÄ
Trädäck/"brygga" vid sandlek,
Höjd 0.15m, trallvikrke 28x140 organowood, regelverk (allt virke som barnen
inte kommer åt) i tryckimpregnerat virke. Miljövänlig träsort och behandling

2.76
2.65

2%

1.50

2,69
PL1

KS2

2.73
STR

2%

2%

2.48

PL1

2.65

PL1

T1

3.48

pp
slo
et t
Kr use
-h

1%

2.43
TF2

1,98
1.97

A1

0

1.88

BP1

3.08

2.76

DB+2.61
A1

P

1,92
1,97

SANDYTA AV FORMBAR LEKSAND
400mm formbar leksand.
Geotextil bruksklass N2.
200mm dränerande lager.

P

1.7

5%

3.00

2.14

PL1

2.62

SKRAPGALLER
Enligt A-handlingar.

Kretslopps
-huset

BS1

A

ENTRÈ
A1 GÅRD

3.02

GR1
PL1

2.03

3.36

P

2.32
GR1

PL1 1.97
GR1

2.26
GR1

2.08
DB
2.12

1.73

2.52

SANDYTA AV BAKBAR SAND
400mm bakbar sand.
Geotextil bruksklass N2.
200mm dränerande lager.
SANDYTA AV STRID SAND
400mm strid sand.
Geotextil bruksklass N2.
200mm dränerande lager.

max 1:3

SM

GR1

1.65

2.70

2.59

SG

SLITLAGER AV STENMJÖL
50 mm stenmjöl ∅ 0-8 mm, grå.

SS1

A1

P

PL1

0

A1
1.90
1.93

1.67

2.72

STUPRÖR
Enligt A-handlingar.

STR

2.79

2.81

GR1

SM

3.78

2.39
PL1

BP1

BELÄGGNING AV BETONGMARKPLATTOR
350x350x60, grå, S:t Eriks eller likvärdigt. Halvförband med fris.
Plattorna sätts i sättsand med mothåll av betong mot grönyta.

2.71

SS1
2.39

1%

2.27

A1

SLITLAGER AV TÄT ASFALTBETONG - ABT

2.65

GR1

VATTENUTKASTARE
Enligt A-handlingar.

K:\AOBYG\UPPDRAG 2220\11025018\03 PRODUKTION\02 CAD BIM\LANDSKAP\02 RITNINGSDEFINITION\L-31-1-001.DWG CHAROLINA KLINTBERG

GR1

A

BEF. ASFALTSYTA

2.76

2.31

HUSEBY 5:2

0 1 2
METER

5

10

15

20

L-31-1-001

–

PLO:

2.79

Bilaga 3a 2022-06-17

”PRELIMINÄR” PROJEKTPLAN
Projektnamn
Nybyggnation av Ellös Förskola
Diarienummer

KS/2020:707
Projektnummer
1392
Projektets start- och slutdatum
Projektstart: ca 2022-08-15
Projektavslut: 2024-06-30
Investeringen tas i bruk: 2024-08-15
Godkännande
Beställning av Förstudie (BP1) 2021-02-01

Utskottet för

lärande
Projekteringsbeslut (BP 2)

2021-12-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bakgrund/sammanfattning
Utskottet för lärande fick information 2020-09-14 § 58 om behovsanalys och
beslutade 2021-02-01 § 3 att utifrån genomförd behovsanalys ge sektorchef i
uppdrag att av sektor samhällsutveckling, fastighetsenheten, beställa en
förstudie avseende verksamhetslokaler för en ny förskola i Ellös.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick 2021-06-01 § 101 en information om en
strategisk och långsiktig samhällsanalys som tagits fram kring ny förskola i Ellös.
Samhällsanalysen och framtagen förstudie visar att nuvarande fastighet för
förskoleverksamhet i Ellös bedöms i grunden vara ett mycket väl fungerande
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placering för att även framöver bedriva denna form av verksamhet på, bland
annat utifrån prognostiserat barnantal och antal kvadratmeter friutrymme.
Nuvarande byggnad är dock mycket sliten och bedöms för dålig för att bygga
vidare på. Rekommendationen är att göra en nybyggnation inom befintlig
fastighet utifrån en 4-avdelningsförskola.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-15 § 194 att utifrån
genomförd förstudie påbörja projekteringen av ny förskola i Ellös.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 § 6 att iordningsställa
evakueringslokaler på Ellös skola för förskolans verksamhet innan byggstart
2022 samt att driftkostnaderna för att iordningsställa evakueringslokalerna, cirka
1,6 miljoner kronor, ska finansieras inom sektor lärandes budgetram för år 2022.

Syfte (förväntad nytta)
Att samla förskolans verksamhet i ändamålsenliga lokaler.
Mål (förväntat resultat)
Att samla förskolans verksamhet i ändamålsenliga lokaler, uppfylla kraven på
arbetsmiljö och övriga lagar avseende lokal för förskoleverksamhet.

Avgränsningar
Följande ingår inte i projektet:


Evakueringskostnader



Inventarier

Projektorganisation
Styrgrupp:

Kommunstyrelsens arbetsutskott – KSAU
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Projektledare:
Byggledare, extern:

Tobias Eklund, fastighetsenheten
MEXL Projektledning

Projektgrupp:

Tillsätts efter upphandling av entreprenör

Delmål och löpande uppföljning
Resultat som skall
Leverans

Datum

Upphandling

2022-07-01 Beställning av totalentreprenör

Rivning och

uppnås/rapportering/uppföljning

Statusrapport

sanering
Gjutning av platta

/KSAU

Statusrapport

Färdig stomme

/KSAU

Statusrapport

Vädersäkrat hus
(Tätt hus)
Invändiga
installationer

/KSAU

/KSAU

Statusrapport

Statusrapport

Slutbesiktning

/KSAU

Statusrapport

Slutrapport

/KS

Uppföljning av projektet

3

Dokumentnamn

”PRELIMINÄR” PROJEKTPLAN

Aktivitets-och kommunikationsplan

Projektet kommer att redovisas och kommuniceras via projektportalen Antura.

Aktivitet/ Milstolpe/ Delmål
Löpande rapportering

Datum

Till vem

Löpande

KSAU

Budget

Budget redovisas med löpande uppdatering i projektportalen Antura
Redovisa projektets budget här:
Konto/Aktivitet

Budgeterat

Total projektbudget

Inom beslutad budget

Risker
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Risk

Sannolikh Konsekve
et

ns

Liten

Liten

Trolig

Betydand

Stor

e

Åtgärd (förebyggande)

Stor
Försenade leveranser pga

Trolig

Betydande Aktiv kommunikation

covidpandemi och krig i världen.

avseende inköp och ev. byte
av leverantörer vid behov.

Störningar och bristande

Liten

Liten

Upprätta kommunikationsplan

kommunikation för pågående

i samtal med Strandgårdens

intilliggande verksamhet

personal

(Strandgården)

5

Datum

Diarienummer

2022-06-15

KS/2022:1055

1(1)

Kommunförvaltningen
Ann-Katrin Otinder
telefon 0304-334191
e-post: ann-katrin.otinder@orust.se

Information med anledning av kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Då kommunstyrelsen har arbetsmiljöansvaret i en kommun så är det av största vikt att
de förtroendevalda kontinuerligt får information om arbetsmiljön i form av aktuella
sjuktal, skadehändelser eller annat som är aktuellt inom arbetsmiljöområdet under den
redovisade perioden. Syftet är att säkerställa att en återkoppling av arbetsmiljön sker
regelbundet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-15
Beslutet skickas till
HR enheten

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Ann-Katrin Otinder
HR chef

Datum

Diarienummer

2022-06-

1(3)

KS/2022:88

Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01.
2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en sänkt
skattesats med 10 öre jämfört med 2022.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för
verksamheterna samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande justeringar
av målen.
4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet finansiella mål
är tre mål istället för fyra mål.
5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel % av
verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av skatter och
statsbidrag.
6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning till
istället hållbart samhälle.
7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering.
8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2023 samt
preliminärt för 2024 och 2025.
9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av
budgeten och flerårsplanen.
10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt
kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom
ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.
11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt
miljö och byggnadsnämnden.
12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 2024
och 2025.
13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025.
14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2023.
15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor.
16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt
andra taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige.
17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick mot 2032,
bilaga 1.
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Sammanfattning av ärendet
Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna
för Orust kommun har tagit fram ett budgetförslag för 2023 med plan för 2024 och 2025.
Årets resultat budgeteras till ett överskott som följer det finansiella målet. Resultatnivån
under planperioden budgeteras till mellan 22-25 miljoner kronor, vilket motsvarar 2-2,3 %
av skatter och statsbidrag.
Budgeten innehåller en sänkt skattesats med 10 öre under år 2023, 10 öre under år 2024 och
15 öre under år 2025, sammantaget 35 öre under planperioden.
Budgetförslaget innehåller stora satsningar till verksamheterna. Från och med år 2023
tillförs sektorerna närmare 25 miljoner kronor i satsningar och dessutom närmare 35
miljoner kronor i pris- och löneökningar. Fram till och med år 2025 tillförs sektorerna totalt
36 miljoner kronor i satsningar. Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd tilldelas
driftbudgetramar per sektor. Myndighetsnämnderna har inget planerings- eller
verksamhetsansvar och tilldelas därför ingen budgetram.
Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 miljoner kronor för att
förbättra service och tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter och för att
förstärka utvecklingsenheten för att kunna arbeta mer offensivt med näringslivet och
turismfrågor.
Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 miljoner kronor för år 2023 och 6,6 miljoner
kronor för hela planperioden för volymförändringar inom förskola och skola samt för att
förstärka och utöka tidiga insatser genom utvecklad samverkan mellan skola och omsorg.
Målet är att ännu tidigare jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i
utanförskap.
Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 miljoner kronor för år 2023 och 19,7 miljoner
kronor för hela planperioden för volymförändringar inom äldreomsorg samt förstärkning på
förebyggande stödverksamheter såsom Klubb Busa och projekt Timmerhult. Klubb Busa
riktar sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och projekt Timmerhult syftar till att
både skapa meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför arbetsmarknaden
och för de med daglig verksamhet samt som ett led i vårt hållbarhetstänk för återbruk.
Dessutom tillförs sektorn en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till vissa personalgrupper.
Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 miljoner kronor för år 2023 och 2,6
miljoner kronor för hela planperioden för att höja investeringsbidraget till föreningar och
förstärkningar inom miljö- och bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten för att
höja servicenivån och till bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och
bättre möta näringslivets och kommunmedlemmarnas förväntningar. Likt vissa
personalgrupper inom sektor omsorg får medarbetare inom kost och lokalvården en
arbetsmiljösatsning på arbetsskor.
Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. Från år 2023 ingår
hållbarhetsarbetet tydligare med Agenda 2030 i målstyrningen. De finansiella målen för god
ekonomisk hushållning, som ändras från fyra mål till tre är utifrån förutsättningarna i
budgeten möjliga att uppnå under hela planperioden. Likviditetsmålet som försvinner som
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eget mål följs löpande upp i finansrapporten. Likviditeten är en ögonblicksbild och är
ovanlig som finansiellt mål. Mätningen av det finansiella målet för resultatet ändras för att
bättre jämföras med andra kommuner.
Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 625 miljoner kronor,
varav högst 210 miljoner kronor för år 2023. Satsningar sker bland annat på två nya
förskolor, ombyggnad och utbyggnad av reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny
brandstation, ny gruppbostad samt gång- och cykelvägar.
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden
beräknas öka med högst 85 miljoner kronor för 2023 och 263 miljoner kronor under
planperioden till totalt en nivå på 803 miljoner kronor i slutet av år 2025.
I vår lokalförsörjningsprocess beslutar fullmäktige årligen i samband med budgeten om en
övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som blickar 5-10 år framåt, se bilaga 1.
Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investeringsbudget och i den operativa
lokalplaneringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02
Majoritetens förslag till budget 2023 med plan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan för 2023-2027 med utblick mot 2032 daterad 2022-06-01
Samverkansprotokoll enligt MBL §11 och 19, Centrala samverkansgruppen 2022-06-09
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Revisorer

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef
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Budget 2023 med plan för 2024-2025

INLEDNING
Budgeten har tagits fram av den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna
och Liberalerna för Orust kommun.
Sammanfattning

Kommunens ekonomi har utvecklats mycket positivt de senaste fem åren. En hög resultatnivå, amortering
av låneskulden, budgetföljsamhet och befolkningsökning är positiva signaler på en god ekonomisk
utveckling. Dessutom har skattesatsen sänkts sedan år 2019 med 25 öre per år, totalt 1 krona under hela
mandatperioden.
Under den senaste mandatperioden har stora satsningar skett i verksamheterna till bl.a. volymförändringar
inom förskola, skola och äldreomsorg, digitala lösningar, uppbyggnad av förebyggande stöd och hjälp
samt behandlingsinsatser på hemmaplan, offentliga toaletter, mötesplatser och trivselhöjande insatser i
tätorterna, minskad handläggningstid till bygglov, trygghetsboende samt förebyggande insatser för barn
och unga.
Budgeten för 2023 med plan för 2024-2025 innehåller fortsatt stora satsningar till verksamheterna. Från
och med år 2023 tillförs sektorerna närmare 25 mnkr i satsningar och dessutom närmare 35 mnkr i prisoch löneökningar. Fram till och med år 2025 tillförs sektorerna totalt 36 mnkr i satsningar.
Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd tilldelas driftbudgetramar per sektor. Myndighetsnämnderna
har inget planerings- eller verksamhetsansvar och tilldelas därför ingen budgetram.
Ökad tillgänglighet, bättre service och mer förebyggande arbete för våra barn och unga är den röda tråden
i majoritetens budget. Orust skolor ska fortsatt vara bland de bästa i Västra Götaland. Alla barn ska få den
bästa starten i livet. Budgeten innehåller fortsatta satsningar på hemmaplanslösningar, i form av
boendestöd, stödboende för socialpsykiska behov och korttidsboende LSS för barn och unga.
Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 mnkr för att förbättra vår service och
tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter och för att förstärka utvecklingsenheten för att kunna
arbeta mer offensivt med näringslivet och turismfrågor.
Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 mnkr för år 2023 och 6,6 mnkr för hela planperioden för
volymförändringar inom förskola och skola samt för att förstärka och utöka tidiga insatser genom
utvecklad samverkan mellan skola och omsorg. Målet är att ännu tidigare jobba förebyggande och undvika
att barn och ungdomar hamnar i utanförskap.
Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 mnkr för år 2023 och 19,7 mnkr för hela planperioden för
volymförändringar inom äldreomsorg samt förstärkning på förebyggande stödverksamheter såsom Klubb
Busa och projekt Timmerhult. Klubb Busa riktar sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och
projekt Timmerhult syftar till att både skapa meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför
arbetsmarknaden och för de med daglig verksamhet samt som ett led i vårt hållbarhetstänk för återbruk.
Dessutom tillförs sektorn en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till vissa personalgrupper.
Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 mnkr för år 2023 och 2,6 mnkr för hela planperioden
för att höja investeringsbidraget till våra viktiga föreningar och förstärkningar inom miljö- och
bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten för att höja servicenivån och till bygglovsenheten för
att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta näringslivets och kommunmedlemmarnas
förväntningar. Likt vissa personalgrupper inom sektor omsorg får medarbetare inom kost och lokalvården
en arbetsmiljösatsning på arbetsskor.
Det finns fortsatt en ambition om sänkt skattesats till en nivå som ligger närmare grannkommunerna.
Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 10 öre under år 2023, 10 öre under år 2024 och 15 öre under
år 2025, sammantaget 35 öre under planperioden. För mandatperioden planeras att skattesatsen sänks med
totalt 50 öre. Utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna kan innebära både ett högre och lägre
tempo när det gäller skattesänkningen.
Årets resultat budgeteras till ett överskott som följer det finansiella målet. Resultatnivån under
planperioden budgeteras till mellan 22-25 mnkr, vilket motsvarar 2-2,3 % av skatter och statsbidrag.
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Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. Från år 2023 ingår hållbarhetsarbetet
tydligare med Agenda 2030 i målstyrningen. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är utifrån
förutsättningarna i budgeten möjliga att uppnå under hela planperioden.
Kommunen är inne i en expansiv fas med stora investeringar till följd. Under hela planperioden
budgeteras en investeringsnivå på högst 625 mnkr. Satsningar sker bland annat på två nya förskolor,
ombyggnad och utbyggnad av reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny brandstation, ny
gruppbostad samt gång- och cykelvägar.
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas öka
med högst 263 mnkr till totalt en nivå på 803 mnkr i slutet av år 2025.
Ekonomiska ställningstaganden

Följande ekonomiska ställningstagande ligger till grund för budgeten:
•

Budgeten har upprättats i enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning.

•

Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 10 öre under år 2023, 10 öre under år 2024 och 15
öre under år 2025, sammantaget 35 öre under planeringsperioden.

•

Skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknade på en befolkning som ökar med 40 invånare
fram till år 2025. Den politiska ambitionen är högre och en ökad befolkning i åldern 25-64 år är
avgörande för finansiering av den framtida välfärden.

•

Den politiska verksamheten tillförs en satsning på 1,6 mnkr per år för höjda politiska ersättningar
samt förstärkning inom överförmyndarverksamheten till följd av den så kallade ställföreträdarutredningen.

•

Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 mnkr för att förbättra vår service
och tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter och för att förstärka utvecklingsenheten
för att kunna arbeta mer offensivt med näringslivet och turismfrågor.

•

Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 mnkr för år 2023 och 6,6 mnkr för hela planperioden för
volymförändringar inom förskola och skola samt för att förstärka och utöka tidiga insatser genom
utvecklad samverkan mellan skola och omsorg. Målet är att ännu tidigare jobba förebyggande och
undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap.

•

Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 mnkr för år 2023 och 19,7 mnkr för hela planperioden
för volymförändringar inom äldreomsorg, ekonomiskt bistånd och personlig assistans samt
förstärkning på förebyggande stödverksamheter såsom Klubb Busa och projekt Timmerhult.
Klubb Busa riktar sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och projekt Timmerhult syftar
till att både skapa meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför arbetsmarknaden
och för de med dagligverksamhet samt som ett led i vårt hållbarhetstänk för återbruk. Dessutom
tillförs sektorn en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till vissa personalgrupper.

•

Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2,0 mnkr för år 2023 och 2,6 mnkr för hela
planperioden för att höja investeringsbidraget till våra viktiga föreningar och förstärkningar inom
miljö- och bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten för att höja servicenivån och till
bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta näringslivets och
kommunmedlemmarnas förväntningar. Likt vissa personalgrupper inom sektor omsorg får
medarbetare inom kost och lokalvården en arbetsmiljösatsning på arbetsskor.

•

År 2023 avsätts 2,15 mnkr som en pott för kommunstyrelsens förfogande. För 2023 finns beslut
på finansiering av den nya översiktsplanen och samverkansprojektet mellan sektor omsorg och
lärande. År 2024 och 2025 avsätts 1,0 mnkr per år för oförutsedda satsningar.

•

Den totala investeringsnivån (netto) begränsas till högst 210 mnkr år 2023, 215 mnkr år 2024 och
200 mnkr år 2025. Satsning sker bland annat på två nya förskolor, ombyggnad och utbyggnad av
reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny brandstation, ny gruppbostad samt gång- och
cykelvägar.

•

För 2023 beräknas en nyupplåning ske med högst 85 mnkr och för hela planperioden med högst
263 mnkr.
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•

Internräntan sätts till 1,5 % för 2023 och preliminärt till 2,0 % för 2024 och 2025.

•

Försäljning av fastigheter, mark och tomter ska uppgå till minst till 5,0 mnkr per år under 2023
och 2024 och 2,0 mnkr under 2025.

•

I potten ofördelad budget finns utrymme för budgetkompensation till sektorerna i
detaljbudgetarbetet och under löpande år för kapitalkostnadsförändringar, löne- och prisökningar,
indexhöjning av lokalhyror, kost och lokalvård samt i övrigt mindre tekniska justeringar såsom
exempelvis PO-påläggsjustering (personalomkostnad), ökade priskompensation 2022 till följd av
ökad inflation samt ett utrymme för inköp av arbetsskor till vissa personalgrupper inom sektor
omsorg och samhällsutveckling.

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Kommunallagen ställer krav på att kommunen i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs i
bolag, stiftelser och föreningar ska ha en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Det
innebär att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och med rimlig självfinansiering av investeringar
samt att varje generation så långt som möjligt ska bära sina kostnader för den service som de konsumerar.
Vidare anger kommunallagen att fullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för en god ekonomisk
hushållning för den kommunala koncernen.

Mål för koncernen
För koncernen i Orust kommun blir mål och riktlinjer för koncernen inte tillämpningsbart då endast en
stiftelse ingår i koncernen. En stiftelse, till skillnad från till exempel ett kommunalt bolag, saknar ägare
som styr verksamheten. Stiftelsen styrs av stadgar där det bland annat framgår hur stiftelsen ska förvaltas
och vilket ändamål stiftelsen har.

Vår definition av god ekonomisk hushållning i den kommunala verksamheten
För den kommunala verksamheten har fullmäktige beslutat om en definition av god ekonomisk
hushållning samt beslutat om finansiella mål och mål för verksamheten för att god ekonomisk hushållning
ska uppnås.
God ekonomisk hushållning i Orust kommun innebär att samtliga finansiella mål uppnått målvärdet och
2/3 delar av verksamhetsmålen uppnått eller delvis uppnått målet.
Verksamhetsmålen mäts genom indikatorer. För att ett verksamhetsmål ska anses uppfyllt helt eller delvis,
ska en övervägande andel av indikatorerna uppnått eller delvis uppnått målvärdet. Vissa indikatorer som
till exempel mäter totalt för kommunen, kan i vissa fall väga tyngre än enskilda indikatorer för respektive
sektor. En sammanvägd bedömning sker då oavsett hur många av indikatorerna som helt eller delvis
uppnått målvärdet.
Måluppfyllelsen redovisas med symboler. En grön cirkel innebär att målet är
uppfyllt och för indikatorerna en måluppfyllelse med minst 100 %. En röd
kvadrat innebär att vi inte nådde målet och för indikatorerna en
måluppfyllelse under 80 %. En gul romb indikerar att vi är på god väg eller
delvis har nått målet, för indikatorerna symboliserar det en måluppfyllelse
mellan 80-100 %.
De övergripande målen beslutas i samband med budget och flerårsplanen
och kan omprövas varje år.
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Styrmodell
Vision och politisk plattform för mandatperioden
är styrande för samtliga verksamheter. I budgetdokumentet kan uppdrag utifrån den politiska
plattformen riktas till en eller flera nämnder och
sektorer. Uppdragen kan vara ettårigt eller flerårigt.
Styrmodellen innehåller tre målområde som utgår
från visionen. Dessa är samlingsbegrepp för ett
antal uppsatta mål.


Attraktiv kommun



Hållbart samhälle



Attraktiv arbetsgivare

De övergripande målen som kommunfullmäktige
årligen beslutar om i budgeten mäts och följs upp
av indikatorer med målvärde. De övergripande
målen bryts ner av sektorn och eventuellt
kompletterande indikatorer och uppdrag beslutas av
nämnden i samband med beslut om
uppdragsdokumentet och detaljbudget i november.
Styrdokumenten är en viktig del av styrningen av kommunen och ska samspela med visionen och de
övergripande målen. Grunduppdragen utgör den största delen av en kommuns verksamhet, och det är i
kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas. Det vill säga det är kvalitetsstyrningen
som visar om grunduppdraget uppfyller god kvalitet och effektivitet eller inte. Kvalitetsstyrningen följs
upp av nyckeltal.

Vision 2040
Visionen beskriver den önskade och ideala målbilden för vår gemensamma strävan för att skapa
framtidens Orust kommun. Visionen vänder sig till kommunen som organisation, men förhoppningen är
att den även ska inspirera andra som våra invånare, företagare eller organisationer.
Orust – den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Förklaring av värdeord:
Grön som i landskapet och symbol för det fossilfria och ekologiska.
Trygg som i grundad erfarenhet, ett gediget arv och en god plats för livet.
Fri tanke som i tillåtande, öppen, demokratisk, innovativ och fritänkande.
Ö som i unik och karaktärsfull.
Drömmar som i viljan att leva och skapa med hjärtat.
Får liv som i framtidstro och utveckling som blir verklighet.
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Politisk plattform för mandatperioden
Budgeten kommer att kompletteras med den nya politiska plattformen för mandatperioden efter valet till
kommunfullmäktige som äger rum söndag 11 september 2022.

Agenda 2030
Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, förverkliga
de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och säkerställa ett varaktigt skydd för vårt klimat
och vår miljö till år 2030. Kommunerna har en central roll i genomförandet. Från och med år 2023 ingår
Agenda 2030 som en del i kommunens styrmodell samt mål- och budgetprocess. Under måltexterna och
indikatorerna syns vilket Agenda 2030-mål som berörs.

Finansiella mål
Kommunens ekonomiska och finansiella planering ska präglas av långsiktighet och god ekonomisk
hushållning som primär ledstjärna. Varje generation ska så långt som möjligt bära sina kostnader. I
ekonomistyrningsprinciperna, beslutade av kommunfullmäktige, framgår de långsiktiga finansiella målen.
Kommunfullmäktige beslutar i budget och flerårsplanen om målvärden med utgångspunkt från de
långsiktiga finansiella målen. De budgeterade målvärdena överstiger de långsiktiga målen alla år i
planperioden.
Finansiella mål
Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter
och statsbidrag

Kommunens soliditet (inklusive pensionsskuld som
uppstått före 1998)
Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar

Mål

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

2-4%

6,7%

2,8%

2,3%

2,3%

2,0%

svagt ökande

9,3%

11,2%

14,6%

15,6%

16,4%

minst 45%

151,1%

62,1%

45,0%

45,2%

47,0%

Mål för verksamheten
Målområde 1 - Attraktiv kommun

1. Ett gott bemötande och god tillgänglighet
Mottagare: alla sektorer
Ett gott bemötande är avgörande för hur service och tjänster uppfattas. Invånare, företag och
besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta vid kontakt med kommunen.
Det är lätt att ta kontakt och på de mest förekommande frågorna får man svar direkt.
Tillgängligheten per telefon, e-post och digitala tjänster ökar eftersom de prioriteras och utvecklas
kontinuerligt i alla verksamheter.

Indikator som mäter måluppfyllelse

Sektor

Utfall
Orust
2021

Utfall alla
kommuner
2021 *

Mål
2023

Mål
2024

Mål
2025

Andel som får svar på e-post inom en dag (%)

Ledning
och
verksamhetsstöd

80

87

87

88

89

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

Ledning
och
verksamhetsstöd

46

43

54

70

75

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

Ledning
och

75

79

80

85

90
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Indikator som mäter måluppfyllelse

Sektor

Utfall
Orust
2021

Utfall alla
kommuner
2021 *

Mål
2023

Mål
2024

Mål
2025

20

-

15

15

15

verksamhetsstöd
Antalet nya e-tjänster i kommunen (st)

Ledning
och
verksamhetsstöd

* Ovägt medel
Riktade uppdrag utifrån den politiska plattformen

Sektor

a) Under år 2023 särskilt arbeta med bemötande till kunder och brukare från
administrativ personal t.ex. handläggare och chefer. I uppdraget ingår också att se över
skriftliga svar via t.ex. brev och e-post.

Alla

2. En trygg och omtyckt kommun att leva, besöka och verka i
Mottagare: alla sektorer
Orust har välkomnande och trygga miljöer. Kommunen bidrar och underlättar för naturliga
mötesplatser för social samvaro, rekreation och upplevelser. I vår samhällsbyggnadsprocess bygger vi
ett samhälle tillgängligt för alla. Det finns attraktiva bostäder för olika behov, generationer och
livsstilar.
Våra verksamheter kännetecknas av god kvalitet. Våra barn och unga får en bra start i livet och får
med sig kunskaper för framtiden. Vi erbjuder stöd samt en trygg och god omsorg till de personer
som behöver det för att få livet att fungera. Vår myndighetsutövning utförs förtroendegivande och
rättssäkert.
Det är enkelt att starta, utveckla och driva företag. Kommunen samordnar sina roller gentemot
näringslivet och deltar i arbetet med att utveckla hållbara branscher samt bidrar till
kompetensförsörjning.
Våra medarbetare är goda ambassadörer, synliggör samt sprider information och goda värden om
Orust.

Indikator som mäter måluppfyllelse

Sektor

Utfall
Orust
2021

Utfall alla
kommuner
2021 *

Mål
2023

Mål
2024

Mål
2025

Färdigställda bostäder i småhus under året,
antal/1000 invånare

Samhällsutveckling

1,6

1,2

Öka

Öka

Öka

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under
året, antal/1000 invånare

Samhällsutveckling

1,6

2,2

Öka

Öka

Öka

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg trygghet, andel (%)

Omsorg

85

88

Öka

Öka

Öka

Brukarbedömning boende LSS totalt Brukaren känner sig trygg med alla i
personalen, andel (%)

Omsorg

80

76

Öka

Öka

Öka

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS Brukaren får bestämma om saker som är
viktiga, andel (%)

Omsorg

94

75

Bibe
hålla

Bibe
hålla

Bibe
hålla
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Indikator som mäter måluppfyllelse

Sektor

Utfall
Orust
2021

Utfall alla
kommuner
2021 *

Mål
2023

Mål
2024

Mål
2025

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i
förskolan, kommunal regi, antal

Lärande

5,8

5,2

Min
ska

Min
ska

Mins
ka

Elever i åk. 9 som är behöriga till
yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

Lärande

88,9

84,7

Öka

Öka

Öka

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
hemkommun, andel (%)

Lärande

82,6

70,8

Öka

Öka

Öka

Alla

85

-

85

85

85

Företagsklimat enligt SKR:s mätning Insikt –
Totalt NKI (nöjd kund index)

Ledning och
verksamhetsstöd

64 (år
2018)

75
(år 2021)

Öka

Öka

Öka

Bäst att leva, Orusts placering i ranking av
Sveriges kommuner enligt tidningen Fokus.

Ledning och
verksamhetsstöd

74

-

Öka

Öka

Öka

Antal inlägg på sociala medier (st)

Ledning och
verksamhetsstöd

-

-

Öka

Öka

Öka

Vunna överklaganden %

* Ovägt medel
Målområde 2 – Hållbart samhälle

3. En miljömässig hållbar utveckling
Mottagare: alla sektorer
Kommunen bidrar till en miljömässig hållbar utveckling genom att stötta de som lever, besöker och
verkar i kommunen att agera mer hållbart. Det görs till exempel genom att utveckla kommunalt
vatten och avlopp, miljötillsyn och miljöprojekt, samhällsplanering, utbildning, upphandling,
avfallshantering samt att verka för klimatsmart resande och förbättrad infrastruktur såsom till
exempel nya gång- och cykelvägar. Kommunens natur- och vattenområden värnas och utvecklas.
Våra verksamheter arbetar med miljöfrågor i vardagen och med att minska sin miljöpåverkan.
Utgångspunkten i arbetet är de nationella miljömålen och kommunens klimatlöfte.

Indikator som mäter måluppfyllelse

Sektor

Utfall
Orust
2021

Utfall alla
kommuner
2021 *

Mål
2023

Mål
2024

Mål
2025

Energianvändning i kommunens ägda
fastigheter (MWh/år)

Samhällsutveckling

9 419

-

Minska

Minska

Minska

Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet, andel (%)

Samhällsutveckling

59

29 (år 2020)

Öka

Öka

Öka
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Indikator som mäter måluppfyllelse

Fossiloberoende fordon i
kommunorganisationen, andel (%)

Sektor

Utfall
Orust
2021

Utfall alla
kommuner
2021 *

Mål
2023

Mål
2024

Mål
2025

Samhällsutveckling

36,3

44,1

Öka

Öka

Öka

* Ovägt medel

4. En social hållbar utveckling
Mottagare: alla sektorer
Faktorer som en trygg miljö, studier, egen försörjning, meningsfullhet och god hälsa är
grundförutsättningar för ett gott liv.
Allt fler lider av psykisk ohälsa, framförallt fler barn och unga. Genom att vi satsar på fler
förebyggande åtgärder och tidiga insatser minskar konsekvenserna för såväl de enskilda individerna
som det framtida välfärdssamhället.

Indikator som mäter
måluppfyllelse

Sektor

Utfall
Orust
2021

Utfall alla
kommuner
2021 *

Mål
2023

Mål
2024

Mål
2025

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

Ledning och
verksamhetsstöd

11
(2019)

6
(VGR 2019)

Minska

-

-

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

Ledning och
verksamhetsstöd

15
(2019)

7
(VGR 2019)

Minska

-

-

Ungas hälsa i åk. 4, andel (%) som
mår dåligt eller mycket dåligt just nu.

Lärande

-

-

Minska

Minska

Minska

Ungas hälsa i åk. 8, andel (%) som
mår dåligt eller mycket dåligt just nu.

Lärande

-

-

Minska

Minska

Minska

Andel elever som har mindre än 15
% frånvaro (%)

Lärande

-

-

Öka

Öka

Öka

Invånare 16-24 år som varken
arbetar eller studerar, andel (%)

Omsorg

5,1
(2019)

6,5 (2019)

Minska

Minska

Minska

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta
hushåll, andel (%)

Omsorg

5,8
(2020)

8,9
(2020)

Minska

Minska

Minska

* Ovägt medel
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Målområde 3 - Attraktiv arbetsgivare

5. Kompetensförsörjningen ska tryggas genom fokus på ett hållbart arbetsliv

Mottagare: alla
sektorer
Orust kommuns arbetsmiljöarbete leder till att alla medarbetare känner trivsel, engagemang och
arbetsglädje på sin arbetsplats som därmed bidrar till ett gott resultat och att sjukfrånvaron sänks.
En hög motivation, delaktighet och en positiv känsla när man går till jobbet ger stolta medarbetare
och goda förutsättningar till utveckling av verksamheten. Stolta och kompetenta medarbetare är de
bästa ambassadörerna för kommunen.

Indikator som mäter måluppfyllelse

Sektor

Utfall
Orust
2021

Utfall alla
kommuner
2021*

Mål
2023

Mål
2024

Mål
2025

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt
(%)

Ledning och
verksamhetsstöd

9,6

7,5

Minska

Minska

Minska

Medarbetarengagemang (HME) totalt
kommunen – Totalindex (Index 0-100)

Ledning och
verksamhetsstöd

80

79

81

81

82

Medarbetarengagemang (HME) totalt
kommunen – Motivationsindex (Index 0100)

Ledning och
verksamhetsstöd

81

79

81

81

82

Medarbetarengagemang (HME) totalt
kommunen – styrningsindex (Index 0-100)

Ledning och
verksamhetsstöd

79

79

80

80

81

Medarbetarengagemang (HME) totalt
kommunen – ledarskapsindex (Index 0100)

Ledning och
verksamhetsstöd

80

78

81

81

82

Heltidsarbetande månadsavlönade,
kommun, andel (%)

Ledning och
verksamhetsstöd

65
(År
2020)

66
(År 2020)

Öka

Öka

Öka

Andel stolta medarbetare med Orust
kommun som arbetsgivare, totalt
kommunen (%)
* Ovägt medel

Ledning och
verksamhetsstöd

87,5

-

Bibehålla

Bibehålla

88
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
I början av året förbereds förslag till förutsättningar för kommande budget- och planperiod. Förutsättningarna ligger till
grund för det fortsatta budgetarbetet. Beslutet tas i kommunstyrelsen i januari. Under budgetarbetet på våren arbetar
sektorerna utifrån förutsättningarna. Olika analyser tas fram och presenteras, dels muntligt på budgetdagar och dels i
skriftlig form. Från maj månad och fram till augusti, då kommunfullmäktige beslutar om budget med flerårsplan, tar
politiken fram sina budgetförslag. Majoritetens förslag tas fram först och presenteras som kommunstyrelsens förslag.

Omvärldsanalys
En grundläggande förutsättning för planeringen de kommande åren är att se kommunen i ett omvärldsperspektiv.
För kommuner liksom för företag spelar omvärlden i ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv en allt större roll.
Yttre omständigheter kan komma att påverka Orust kommun. Några av de faktorer som kan påverka är
konjunkturutvecklingen, den allmänna pris- och löneutvecklingen i samhället och olika riksdagsbeslut som berör det
kommunala verksamhetsområdet.
Sveriges och kommunernas ekonomi

Utdrag ur SKR:s Ekonomirapporten, maj 2022
Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner och regioner med en rekordstark
ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska
utmaningar. Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommuner och regioner
inte rår över. På kort tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i
Ukraina och de konsekvenser det medför. Kriget medför ett stort lidande för Ukrainas befolkning, men
det har också kommit att påverka både nuläget och framtidsutsikterna för svenska kommuner och
regioner. Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och tillsammans med stigande pensionskostnader bedömer SKR att resultaten i sektorn faller kraftigt. Samtidigt blir utmaningen med demografins
utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.
Den svenska ekonomin återhämtade sig snabbt efter nedgången som följde av nedstängningar och
restriktioner såväl i omvärlden som på hemmaplan. Återhämtningen efter pandemin fortgår i år men
BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av situationen i vår omvärld.
Det ekonomiska resultatet i kommunsektorn var rekordhögt 2020, för att överträffas 2021. Även 2022
beräknas resultatet bli starkt, om än på en mer normal nivå, för att sedan falla till ett beräknat underskott
2023. Både 2020 och 2021 års starka resultat berodde främst på tillfälligt höga statsbidrag och betydligt
högre skatteintäkter än förväntat och inte på överskott i verksamheterna.
Det snabba fallet till 2023 är en följd av att inflationen ökar rekordsnabbt, till och med snabbare än
skatteintäkterna. I synnerhet ökar priserna på vissa varor och tjänster, men även räntekostnaderna ökar.
Inflationen påverkar även pensionskostnaderna som beräknas öka med hela 31 miljarder kronor 2023
jämfört med 2022. Skatteunderlaget urholkas realt sett till följd av ökade priser, vilket innebär minskad
köpkraft. Till detta ska läggas att kommuner och regioner ska finansiera en förändrad befolkningsstruktur
med fler invånare och en större andel äldre. SKR bedömer att kommunernas och regionernas sammanlagda resultat faller till ett underskott på 3 miljarder kronor om inga åtgärder eller intäktsförstärkningar
vidtas.
De kommande åren är bristen på arbetskraft en av de största utmaningarna för såväl kommuner och
regioner som hela näringslivet. I välfärdssektorn uppstår de största behovsökningarna kommande år inom
äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister efterhand uppnår 80 år, och att behovet av
vård och omsorg ökar i takt med stigande ålder. Under kommande tio år ökar befolkningen totalt med
512 000 personer, varav personer i arbetsför ålder ökar med 250 000. Personer som är 80 år och äldre
ökar mest både till antal och i procent, med 264 000 personer, eller drygt 47 %. Med dagens personaltäthet
behöver drygt hälften av ökningen av den arbetsföra befolkningen ha tagit anställning i kommuner och
regioner om tio år.
Kommuner och regioner behöver vidta åtgärder både för att möta de ekonomiska utmaningarna liksom
svårigheterna att lösa kompetensförsörjningen framöver.
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SWOT-analys
SWOT-analysens syfte är belysa såväl interna som externa faktorer som kan vara positiva eller negativa för Orusts
utveckling. SWOT-analysen har uppdaterats inför den nya mandatperioden utav förvaltningen och stämts av med
kommunstyrelsen på budgetdagen inför budget 2023-2025.
Positiva faktorer

Negativa faktorer

Styrkor

Svagheter

Attraktiv och trygg livsmiljö – Sverige i miniatyr
Hög kvalitet i vår kärnverksamhet
Hög andel stolta medarbetare
Förvaltning som arbetar med helheten

Bostadsförsörjning
Kompetensförsörjning
Brist på mötesplatser

Möjligheter

Hot

Marina näringar
Ökad samverkan
Teknisk och digital utveckling
Mobilitet och utvecklad infrastruktur
Förutsättningar för fler alternativa boendeformer

Klimatpåverkan
Effekt- och strömförsörjning
Psykisk ohälsa
Demografisk utveckling

Styrkor

Orust erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö i ett varierat landskap med stor biologisk mångfald.
Upplevelsen är genom olika typer av mätningar att kommunen erbjuder generellt en hög kvalitet i vår
kärnverksamhet. För att bibehålla en god ekonomisk utveckling och möta framtidens utmaningar krävs ett
fortsatt arbete med att analysera effektivitet, kostnader och kvalitét i våra verksamheter. Vår uppgift är att
leverera så mycket välfärd som möjligt för varje skattekrona och det är inte självklart att högre kostnader
per automatik innebär en bättre verksamhet.
En hög andel av medarbetarna i kommunen är stolta över att arbeta i Orust kommun (87,5 % år 2021)
och många skulle rekommendera kommunen som arbetsgivare (84 % år 2021). Andelen har ökat jämfört
med tidigare år. Det är oerhört positivt och mycket viktigt för kommunen i uppdraget att vara en attraktiv
arbetsgivare och för att möjliggöra kompetensförsörjningen nu och i framtiden.
Kommunens medarbetare arbetar i en förvaltning under kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd.
Under de senaste åren har helheten framför delarna varit mer i fokus och en förändring där sektorer och
verksamheter allt mer arbetar över gränserna märks. För att möta framtidens utmaning är det en allt mer
avgörande roll är att gå från "individer med kompetens" till ett ”system med förmåga”.
Svagheter

Kommunen har en homogen bostadsmarknad med en stor andel småhus. Det råder brist på lägenheter
och bostadsalternativ anpassade till olika förutsättningar.
Kompetensbrist och personalförsörjning har varit ett hot under flera år och nu börjar vi se alltmer effekter
av det inom många yrkesgrupper. Pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer att
ställa stora krav på kommunens kompetensförsörjning. Detta är en prioriterad fråga som sektorerna
arbetar med övergripande, strategiskt och operativt. Flera tjänster påverkas av det som händer i omvärlden
och på arbetsmarknaden konkurrerar vi om arbetskraft både med privata näringslivet och kommunerna i
regionen. Att komma till rätta med kommunens höga sjuktal är också en förutsättning för att kunna
hantera de kommande utmaningarna.
Platser för människor att mötas på är viktiga för socialisering, känsla av gemenskap, stadsliv och trygghet.
Mötesplatser kan vara både publika och kommersiella, till exempel ett litet torg, en park eller ett café.
Samhällena på Orust har brist på sådana platser, speciellt vintertid.
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Möjligheter

Det märks ett ökat intresse för att etablera marina näringar i vårt område. I kommunen finns det goda
förutsättningar att utveckla en ny bransch.
Samhällsutvecklingen är avhängig av hur väl kommunen, i samverkan med andra aktörer, lyckas ta tillvara
på den potential som finns och den potential som kan utvecklas tillsammans med andra.
Digitalisering är en del av välfärdslösningen och allt fler områden kommer att kompletteras med digitala
hjälpmedel. Vi behöver arbeta systematiskt, samordna, prioritera och fatta välgrundade beslut i alla frågor
som rör vårt utvecklings- och förändringsarbete. Kommunen har en digital agenda som pekar ut mål och
riktning för kommunens digitaliseringsarbete. Alla sektorer har ett stort antal digitaliseringsprojekt på
gång, men det är också krävande för både organisation och brukare.
För första gången på många år finns det strategier och planer framarbetade för fler och attraktiva bostäder
med olika upplåtelseformer. En viljestyrd planering med fokus på tillväxt i tätorterna kommer att lyfta
Orust som boendekommun. Tillväxten kräver hållbara infrastrukturlösningar för trafikflöden till och från
ön, liksom lösningar på klimathot som översvämningsproblematik. En framtida broförbindelse mot
Stenungsund är en förutsättning för tillväxt och ser nu ut att kunna bli verklighet. Mobilitet handlar om
människors möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå. Det ska kunna ske så
effektivt, snabbt, säkert och miljövänligt som möjligt.
Hot

Klimat-, hållbarhets-, energifrågor och cirkulära lösningar kommer definitivt att tillhöra de framtida
utmaningarna för samtliga samhällssektorer i kommunen. I takt med ett allt mer elektrifierat samhälle
krävs en stabilare energi- och strömförsörjning till Orust.
Trenden att allt fler unga mår dåligt på Orust är alarmerande. Precis som övriga kommuner har Orust en
stor frånvaro bland eleverna. Kommunen har också en hög andel föräldrar med psykisk ohälsa och därför
behöver vi få till fler insatser riktade mot denna grupp, eftersom vi kan se att barn med problematisk
frånvaro ibland kan härledas till att de lever med föräldrar som lider av psykisk ohälsa.
För Orust, liksom de flesta av landets kommuner, är frågan om hur man ska lösa finansieringen av
välfärdstjänster och service i framtiden en stor utmaning. De demografiska behoven ökar samtidigt som
skatteintäkterna på sikt minskar på grund av bland annat lägre andel i arbetsför ålder. Framförallt den
ökade andelen invånare i åldern 80 år och äldre i kombination med kommande pensionsavgångar kan bli
problematisk. Utveckling av välfärdsteknik, självservice och andra arbetssätt är nödvändig för att möta den
stora volymökningen. Förebyggande åtgärder i hälsa och bostäder är andra sätt att möte framtida behov.
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Sektorernas större verksamhetsförändringar och behov av utökad budgetram
Politisk verksamhet

Revisionen har önskemål om att kunna utföra fler revisioner under 2023 och på så sätt bidra till en ökad
utveckling för kommunen. Behovet är 0,2 mnkr. Beslutet om förändrade ersättningar till kommunalt
förtroendevalda träder i kraft i samband med den nya mandatperiodens inträde. Kostnaderna kommer
därmed att öka med 1,2 mnkr per år.
Överförmyndarnämnden aviserar att man måste utöka verksamheten från 6,25 till 8,25 på grund av den så
kallade Ställföreträdarutredningen. Den innebär bland annat att ärenden som tidigare hanterats av
tingsrätten flyttas till överförmyndaren. Kostnaderna ökar därmed med 0,4 mnkr per år.
År 2024 är det allmänt val till Europaparlamentet, vilket innebär en kostnadsökning med 0,4 mnkr.
Sektor ledning och verksamhetstöd

1 januari 2020 gick vi in i ett nytt avtal gällande företagshälsovård som upphandlades gemensamt med ett
antal kranskommuner. Vissa delar i avtalet är dyrare än tidigare och budgeterad nivå räcker inte.
Sektorn arbetar med och utvecklar kommungemensamma processer. IT-verktygen behöver ständigt
utvecklas för att vi ska arbeta på ett modernt och effektivt sätt. Leverantörer av IT-verktyg utvecklar också
nya produkter som är intressanta att implementera för att underlätta arbetet för chefer och handläggare.
Ett nytt budget- och prognosverktyg efterfrågas liksom analys- och beslutsstöd som kan ge cheferna
samlad ekonomi-, personal- och verksamhetsinformation.
Licenskostnaden ökar i samband med övergång till Microsoft365 eftersom alla användare behöver ha
personlig licens för att kunna logga in mot plattformen. Budgeten ökades inför år 2022, men då hade vi
inte kännedom om den faktorn.
Inom avgiftsområdet dyker en ny avgift upp från och med halvårsskiftet 2022. Det rör en ny lagstiftning
där kommunen måste tillhandahålla en visselblåsarfunktion. Färdtjänstavgiften har förändrats och sänkts,
vilket gör att avgifterna blir lägre. Dessutom räknar vi med att fler kommer att använda färdtjänst igen och
volymen kommer att återgå till en mer normal nivå. Det finns fortsatt behov av extra handläggare som
hanterar skuldrådgivningen. Sektorn fick en tillfällig budgetökning år 2022 på 0,1 mnkr, men den behöver
kvarstå även år 2023.
Det är är allt mer svårt att rekrytera medarbetare till många av verksamheterna. Vi står inför en stor
utmaning när det gäller kompetensförsörjning. Det är därför av yttersta vikt att vi är en attraktiv
arbetsgivare. Friskvårdsbidraget är viktigt för vår attraktivitet men också för att vi vill ha medarbetare som
mår bra och rör på sig på sin fritid. I jämförelse med övriga kommuner i vårt område så är Orust
kommuns friskvårdsbidrag lågt. En höjning från dagens 800 kr per år och medarbetare till 1 200 kr gör att
vi närmar oss övriga kommuner i vårt område. Detta motsvarar en årlig kostnad på 0,25 mnkr.
Utvecklingsenheten tar idag ett allt större ansvar i att samordna gemensamma frågor. Det gäller tex
övergripande samhällsplanering och strategiska miljöfrågor. Inom enheten hanteras även kollektivtrafikfrågor, mobilitet, EU-program, fonder, turism och näringsliv. Genom att tillföra en tjänst som
kommunutvecklare skulle ambitionsnivån, som idag är låg, kunna höjas avsevärt. Det är troligt att en höjd
ambitionsnivå tydligt skulle märkas bland de som efterfrågar våra tjänster.
Satsningen på ett kontaktcenter har kostnadsberäknats till ca 3 mnkr. Kontaktcenter kommer i första hand
att avlasta verksamheterna med enklare arbetsuppgifter med en stor volym. Det föreslås därför att det görs
en budgetminskning i sektorerna motsvarande det stöd de erhåller från kontaktcenter. Denna budgetförändring bedöms till 2 mnkr. Eftersom kontaktcenter har längre öppettider och dessutom möjlighet att
hantera de inkommande ärendena mer effektivt kommer samtidigt en kvalitets- och produktivitetsökning
att ske. Därför föreslås att det tillskjuts 1 mnkr, som i annat fall belastar sektorerna.
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Sektor lärande

Volymbaserade kostnadsökningar
Antalet elever i särskolan har ökat kraftigt senaste åren och fortsätter växa. Bedömningen är att särskolans
organisation behöver öka med drygt tre årsarbetare from hösten 2022 och det innebär behov av utökad
ram med 1,9 mnkr för 2023. Hösten 2023 ökar gymnasiesärskolan med 7 elever och i budgetutökning för
att finansiera den volymökningen beräknas en ökad kostnad med 0,8 mnkr. Blickar man framåt till budget
2024 behöver gymnasiesärskolan utökad budget med ytterligare 0,6 mnkr, för att sedan minska i elevantal
och budgeten kan justeras nedåt 2025. Dessa 1,9 mnkr till särskolan och 0,8 mnkr till gymnasieskolan som
avser 2023 är kostnadsökningar som inte går att undvika.
Kvalitetsrelaterade kostnadsökningar
De kommunala förskolornas budget bygger på personaltäthet på 5,8 och att 1/3 är barnskötare och 2/3 är
förskollärare 2022. Skulle man istället ge förskolorna möjligheten att ha personaltäthet 5,5 barn per
årsarbetare, men inte sänka andelen förskollärare, skulle det innebära att de kommunala förskolorna
behöver 2,4 mnkr i budgetutökning. Effekten av ökad kostnad per barn i de kommunala förskolorna ger
ökad ersättning per barn till kommunens tre fristående förskolor med 0,3 mnkr. Totalt ett ökat
budgetbehov med 2,7 mnkr. Jämförelsemått för riket gällande personaltäthet förskolan var 2021 5,2. Med
hjälp av det nya verksamhetssystem som nu införs kommer man tydligare kunna se beläggningen av barn
under dagen/veckan/året och på ett bättre sätt kunna planera, vilket tillsammans med en ökad
personaltäthet 2023 skulle kunna göra att Orust kanske inte till 100 % når Skolverkets riktmärke kring
mindre barngrupper, men en god bit på väg.
Ett samarbetsprojekt pågår mellan sektor lärande och omsorg för att stärka det gemensamma arbetet med
de mest utsatta barnen och ungdomarna. En temporär budgetutökning har skett för att finansiera detta
projekt och från våren 2023 ska projektet drivas inom ram. Lärande kommer inom ram finansiera
lärandets del av anställde som nu arbetar i projektet. Önskemål finns dock att utöka projektet med
ytterligare en person. Syftet är att stärka det arbete som påbörjats och kunna jobba med bredare målgrupp
än vad som finns idag. 0,35 mnkr är sektor lärandets behov för att kunna finansiera ytterligare 50 % tjänst
(delfinansiering med sektor omsorg). Fler anställda inom förskolan och utvidgat samarbetsprojekt innebär
en kvalitetsökning men är insatser som sektor lärande behöver budgettillskott för att kunna genomföra.
Bedöms inte möjligt att få till inom ram 2023.
Sektor omsorg

Det stora omställningsarbetet med att arbeta förebyggande och med stöd och hjälp i kommunen
(hemmaplanslösningar) kommer ta ett tag att fullt ut genomföra med full effekt, men kommer på sikt göra
stor nytta genom att kunna möta nya behov och öka insyn och uppföljning. Målet är att kunna vara
effektiva både ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv, där vi mäts utifrån nuläget, genom förhindrande av
nya placeringar och därmed ökande kostnader till ett ny-läge. En förutsättning för ett lyckat arbete på
hemmaplan samt förändringar i lagstiftning är att bemanningen inom Barn och Unga utredning är
tillräcklig, en utökning av en tjänst bedöms nödvändig för att klara uppdraget (0,8 mnkr).
Kopplat till ovanstående är också en anpassning av verksamhetssystemet inom individ- och
familjeomsorgen (Life Care IFO). Systemet behöver moderniseras och anpassas för att möta nya behov,
arbetssätt och lagstiftning.
Under åren 2020-2022 har verksamheten genomgått en pandemi vilket gjort att sjuktalen varit konstant
höga. Detta har delvis kompenserats av staten. Men sjuktalen har även innan pandemin varit höga och de
behöver sänkas. En minskad sjukfrånvaro ger lägre kostnader och minskade arbetsmiljöproblem såklart
men utmaningarna är flera. Detta ett omställningsarbete som kräver långsiktighet och uthållighet, därför
äskar sektorn om ett tillskott om 3,2 mnkr.
I en lagrådsremiss föreslår regeringen lagändringar som ska stärka rätten till personlig assistans för
personer med psykisk funktionsnedsättning samt öka rättssäkerheten för barn som är i behov av assistans.
Detta tillsammans med ett högre antal timmar personlig assistans beslutade än budgeterade, äskar sektorn
om ett tillskott om 2,0 mnkr för att klara kostnadsökningarna.
Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd har under flera år varit högre än vad som budgeterats. Det
är inte heller realistiskt att räkna med att behovet av försörjningsstöd kommer minska i närtid. Risken är
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snarare att behovet av försörjningsstöd kommer öka med anledning av det förändrade världsläget samt
ökade levnadskostnader, för att klara sektorns kostnadsökningar bedöms ett tillskott behövas om 2,0
mnkr.
Uppstart av en ny verksamhet lokaliserad till Timmerhult diskuteras. För att klara drift av en sådan
verksamhet behöver verksamheten utöka med en arbetsledare, vilket ger behov av tillskott om 0,6 mnkr.
För att en implementering av projekt BUSA, som sektor omsorg bedriver tillsammans med sektor lärande
bedöms att ett tillskott om 0,9 mnkr är nödvändigt.
I mitten av planperioden behöver kommunen planera för fler LSS-boende då antalet brukare ökar.
Sektor samhällsutveckling

Utredning pågår kring intraprenad för Strandgårdens kök. Vid ett införande behövs en utökad bemanning.
Därutöver ger ett ökat öppethållande av köket till sju dagar per vecka behov av utökad budget,
sammantaget 0,9 mnkr.
En översyn av föreningsstödsreglerna pågår. När det gäller föreningsbidrag till investeringsstöd föreslås att
det sker en stegvis återgång till tidigare nivå. Behovet av ökad budget uppgår till 0,6 mnkr 2023, 0,9 mnkr
2024 och 1,2 mnkr 2025.
I budget och flerårsplan 2022-2024 tillfördes byggenheten två extra bygglovshandläggare under 2022, som
minskades till en extra handläggare under 2023. För att nå en effektivare ärendeprocess önskar sektorn
bibehålla två handläggare, vilket ger behov av utökad budget om 0,6 mnkr för 2023 och 1,2 mnkr för 2024
och framåt.
Miljöenheten har ett ökat budgetbehov med 1,1 mnkr avseende en vattensamordnartjänst och en
miljöinspektör. Vattensamordnartjänsten har tidigare finansierats genom externa projektmedel. Behovet av
miljöinspektör är för att kunna utöka tillsynen samt för att möta den ökade ärendemängden. Denna är
delvis taxefinansierad.
Sektorernas behov av utökad budgetram

Nedanstående tabell visar en sammanställning över de behov av utökad budgetram som sektorerna
redovisat i vårens budgetarbete (utöver volymförändringar som hanteras inom den övergripande
resursfördelningsmodellen).
Sektor, mnkr
Politisk verksamhet
Ledning och verksamhetsstöd
Lärande
Omsorg
Samhällsutveckling
Summa

2023
1,8
4,0
5,8
9,9
3,3
24,7
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2024
1,8
4,0
6,4
10,4
4,2
26,7

2025
1,8
4,0
5,5
10,4
4,5
26,1
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Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommunerna, eftersom den påverkar behov och efterfrågan av de kommunala
tjänsterna. Invånarantalet påverkar även storleken på skatteintäkter, generella statsbidrag och den kommunalekonomiska
utjämningen. Det har också betydelse hur fördelningen och utvecklingen är mellan olika åldersgrupper. Eftersom delar av
utjämningssystemet finansieras inom kommunkollektivet är det av betydelse hur befolkningsförändringarna förändras även
på riksnivå.
Vid årsslutet 2021 uppgick
Orusts befolkning till 15 345
invånare.
Kommunens senaste
befolkningsprognos är från
våren 2022.
Den nya prognosen (blå staplar)
utgår från en ökad
nettoinflyttning på 90-110
personer per år. Prognosen
bygger på en högre förväntad
nybyggnation av bostäder
utifrån bostadsförsörjningsprogrammet. Föregående
prognos (röd linje) utgick från
en nettoinflyttning på 80
personer. Trots en ökad
nettoinflyttning visar prognosen en minskad befolkningen från 2027 och framåt, om än inte lika brant
minskning som vid föregående prognos.
Orust är i behov av inflyttning då det är fler som dör än som föds. En ökning av befolkningen i åldern 2564 år är avgörande för framtida finansiering av välfärden. För att bibehålla antalet personer i arbetsför
ålder krävs en inflyttning på ca 130-150 personer, vilket är ca 40 personer fler än vad som är
prognosticerats.
En nettoinflyttning påverkar inte antalet äldre i någon större utsträckning, utan oavsett inflyttningsscenario
kommer andelen äldre att öka kraftigt under åren framöver.
Antal invånare över 80 år beräknas öka
från drygt 1 100 personer 2021 till drygt
1 900 personer 2034. En ökning med
65 %. Antalet invånare i arbetsför ålder
beräknas under samma period minska
med nära 7 %, vilket motsvarar nära
500 personer. Samtidigt beräknas
antalet invånare 0-18 år minska med ca
2 %, vilket motsvarar 50 personer.
En delområdesprognos uppdelad på
norr, öst och väst har beställts. I väst
minskar befolkningen totalt och
andelen barn och unga under de
närmaste 8 åren. I öst och norr ökar
befolkningen totalt. Östområdet är
enda område där andelen i arbetsför ålder beräknas öka. Antalet äldre 80+ ökar med ungefär lika många
personer i alla områden, men andelen är högre i väst. Andelen barn och unga ligger stabilt i områdena öst
och norr.
Demografins utveckling framåt är en stor utmaning för kommunen. Samtidigt som behoven av vård och
omsorg ökar kommer bristen på arbetskraft att bli alltmer kännbar.
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Ekonomisk utblick mot 2032
För att öka långsiktigheten i kommunens planering och styrning föreslås i det nya betänkandet En god kommunal
hushållning att kommuner och regioner ska upprätta ett tioårigt program för kommunal hushållning. Programmet ska antas
av fullmäktige en gång per mandatperiod, för de nästkommande tio åren. Programmet ska vara en ledstjärna för de mål som
sätts i budgeten och i treårsplanen för ekonomin.
Mot bakgrund av den ökade andelen äldre gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att ta fram en
långtidsprognos med utgångspunkt från de demografiska förändringarna. Långtidsprognosen
presenterades på budgetdagen inför arbetet med budget 2023-2025.
Med utgångspunkt från de demografiska
förändringarna i befolkningsprognosen ökar
behovet av äldreomsorg kraftigt under de
kommande 10 åren. I diagrammet anges
beräknade kostnader om antalet brukare ökar
utifrån samma andel brukare som det är idag
inom hemtjänst och särskilt boende (blå linje
äldreomsorg mixad). I diagrammet anges som
ett annat alternativ kostnadsutvecklingen om
brukarna enbart ökar inom hemtjänst, det vill
säga antalet platser inom särskilt boende är
oförändrat jämfört med idag (röd linje ökning i
hemtjänst).
Kostnadsutjämningen utjämnar för strukturella
kostnadsskillnader mellan kommunerna beroende på bland annat demografi. Andelen äldre ökar markant
mer på Orust än snittet i riket och därför kommer Orust bli ersatt för delar av kostnadsökningen i
kostnadsutjämningssystemet (grön linje ersättning i kostnadsutjämning).
Med en kraftig ökning av behovet av äldreomsorg
ökar inte bara kostnaderna utan en sannolikt större
utmaning är kompetensförsörjningen. Diagrammet
visar rekryteringsbehovet utifrån planerade pensionsavgångar (blå staplar) i kombination med att antalet
brukare ökar inom hemtjänsten utifrån befolkningsprognos (röda staplar).

Med utgångspunkt från majoritetens föreslagna
budget, inklusive skattesänkningar med totalt 50 öre,
samt ett scenario där äldreomsorgen enbart byggs ut
inom hemtjänsten ser den ekonomiska utvecklingen
positiv ut fram till 2030. Verksamhetens resultat som
andel av skatter och statsbidrag överstiger 2 % vilket
visar på god ekonomisk hushållning. Därefter
beräknas resultatnivåerna falla till 1,9 % respektive 1,6
% för åren 2031 och 2032, vilket är för lågt för att
kunna bibehålla god ekonomisk hushållning.
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Skatteunderlagsutveckling
Kommunens skatteintäkter påverkas främst av skatteunderlagets ekonomiska utveckling nationellt samt
befolkningsförändringar. Kommunen använder sig av SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner)
prognoser när det gäller utveckling av skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag.
I budgeten med flerårsplanen grundar sig bedömningen nedan på den senaste skatteunderlagsprognosen
från SKR, cirkulär 22:15 (220428).
Befolkningsunderlag och skattesats
Budget
2022
15 300
22,61

Skatteunderlag
Befolkningsunderlag (antal)
Skattesats

2021
15 345
22,86

Budget
2023
15 363
22,51

Plan
2024
15 376
22,41

Plan
2025
15 385
22,26

Budgeten och flerårsplanen grundar sig på ett ökat invånarantal på 40 invånare under planperioden enligt
senaste befolkningsprognos. Den politiska ambitionen är högre och en ökad befolkning i åldern 25-64 år
är avgörande för finansiering av den framtida välfärden. Skatteintäktsberäkningarna baseras på en
sänkning av skattesatsen med 10 öre för 2023, 10 öre för 2024 och 15 öre för 2025.
Skatteintäkter

Skatteintäkter
Skatteintäkt (mnkr)
Skatteintäktsutveckling (%)

Budget
2022
816
4,7%

Budget
2023
867
6,2%

Plan
2024
895
3,2%

Plan
2025
921
2,9%

Kommunens skatteintäkter beräknas öka med 6,2 % 2023 jämfört med 2022 års budget. Det beror på den
ekonomiska tillväxten efter pandemin. Kommande år beräknas skatteintäkterna öka med 3,2 % respektive
2,9 %.
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift

Vid sidan av skatteintäkterna är det kommunala utjämningssystemet, där den kommunala fastighetsavgiften ingår, en
viktig inkomstskälla för kommunen; härifrån kommer cirka 15 % av de totala inkomsterna. För att skapa förutsättningar
för alla kommuner och regioner att kunna erbjuda invånare likvärdig service finns ett skatteutjämningssystem i Sverige.
Vissa delar av utjämningssystemet innebär att Orust kommun får ta emot bidrag, medan andra delar medför avgifter.
Utjämning och fastighetsavgift
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/-avgift
LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Summa

Budget
2022
136,8
-33,8
35,5
2,0
61,1
201,7

Budget
2023
143,9
-33,5
24,1
1,0
68,5
204,0

Plan
2024
144,9
-33,5
24,2
1,0
68,5
205,2

Plan
2025
145,7
-33,5
25,7
1,0
68,5
207,5

Inkomstutjämningen kompenserar för olikheter mellan olika kommuners skattekraft, det vill säga
skillnaderna i invånarnas genomsnittsinkomst. Varje kommun är garanterad en inkomstnivå som
motsvarar 115 % av medelskattekraften i Sverige. De kommuner som understiger 115 % av
medelskattekraften får ett bidrag och de som överstiger betalar en avgift. Orust har en inkomstnivå som
understiger 115 % av medelskattekraften i Sverige och är därför bidragsmottagare i inkomstutjämningen.
Kostnadsutjämningen ska balansera strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner, till
exempel skillnader i andelen barn och äldre bland invånarna. Kostnadsutjämningen består av flera
delmodeller, där kommuner med ogynnsam kostnadsstruktur får ett bidrag och de med gynnsam
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kostnadsstruktur får betala en avgift. Systemet utjämnar inte för skillnader som beror på servicenivå,
kommunala avgifter eller politiska ambitioner. Det ska istället återspeglas i olika skattuttag. Inom
kostnadsutjämningen väntas Orust ha högre kostnader än riksgenomsnittet för äldreomsorg och
kollektivtrafik och för dessa verksamheter erhåller vi utjämningsbidrag. Inom övriga delmodeller bedöms
vi ha lägre kostnader och blir då bidragsgivare. Sammantaget är Orust en bidragsgivare i
kostnadsutjämningen.
Regleringsbidrag/avgift är en restpost som beräknas genom att den totala nivån för kommunernas
samtliga utjämningsbidrag jämförs med statens anslagna medel för kommunal utjämning.
LSS-utjämningen ska jämställa kommunernas kostnader för LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade). LSS-utjämningen ingår inte i det ordiniarie kostnadsutjämningssystemet, men har
samma prinicpiella uppbyggnad. Här avgörs utjämningen av antalet personer inom kommunen som är
brukare av insatser inom LSS. Kommuner med en beräknad strukturell kostnad som överstiger
genomsnittet i riket erhåller ett utjämningsbidrag och om tvärtom, så betalar kommunen en avgift. Orust
har tidigare varit bidragsgivare, men är numera sedan några år tillbaka bidragsmottagare.
Den kommunala fastighetsavgiften innebär att den som äger en fastighet (färdigbyggda) ska betala en
avgift baserad på taxeringsvärde. Fastighetsavgiften gäller även fritidshus.

Förutsättningar för nämndernas och sektorernas ramar
Övergripande resursfördelning

Syftet med en övergripande resursfördelningsmodell är att visa på verksamheters förändrade behov utifrån
demografiska volymförändringar mellan åren samt att vara ett stöd i arbetet med att fördela kommande
års ramar till sektor lärande och omsorg. Resursfördelningen grundar sig på kommunens
befolkningsprognos kring befolkningsförändringar och olika beräkningsgrunder. Modellen hanterar
följande verksamheter:
Sektor omsorg
 Hemtjänst
Sektor lärande
 Förskola


Fritidshem



Förskoleklass



Grundskola årskurs 1-9



Gymnasium

Volymförändringar inom övriga verksamheter hanteras separat i budgetprocessen eller kopplas till
investeringsprocessen med redovisning av ökade driftskostnader till följd av investeringsprojekt.
Den övergripande resursfördelningen till sektor omsorg grundar sig på befolkningsprognos och snittpris
från senaste känd data i Kolada. Den övergripande resursfördelningen till sektor lärande bygger på
befolkningsprognos och sektorns egna priser för respektive del. Full kompensation vid volymökning enligt
modellen förutsätter att det ekonomiska utrymmet finns och kommunfullmäktige prioriterar det.
Övergripande resursfördelning
Förändring mot föregående år, mnkr
Sektor omsorg, hemtjänst
Sektor lärande

2023

2024

2025

3,8
3,2

5,1
0,4

4,9
0,2

Förändringen i antalet brukare inom hemtjänst är marginell mellan 2021 och 2022. Därefter bedöms
antalet brukare öka med ett tiotal under 2023 och ytterligare ca 15 personer per år för 2024 och 2025.
Detta ger då sektorn ett budgettillskott på 3,8 mnkr för 2023, 5,1 mnkr för 2024 och 4,9 mnkr för 2025.
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Den största förändringen inom sektor lärande är antalet gymnasieelever som ökar under hela planperioden
med totalt 34 stycken och ger ett budgettillskott under alla tre åren med totalt 4,2 mnkr. Budgettillskottet
dras ner genom att antalet elever i grundskolan minskar med drygt trettio barn. Antalet barn i förskolan är
i stort sett oförändrat under planperioden. Det totala budgettillskottet för sektorn blir 3,8 mnkr för hela
planperioden.
Ofördelad budget och beräkning till löpande pris

Kommunstyrelsen har i uppdrag att inom ramen för avsatta medel i budgetposten ofördelad budget,
besluta om kompensation till nämnder och sektorer för bl.a. pris- och löneökningar, kapitalkostnader samt
eventuella mindre justeringar av ramarna i övrigt.
Efter kommunfullmäktiges beslut justeras ramarna för prisuppräkning för övrig förbrukning samt
kompensation för indexhöjd lokalhyra, kost och lokalvård. Sektorernas ramar justeras också för
kapitalkostnader beträffande aktiverade investeringar. Efter avslutad löneprocessen och när nya
investeringar aktiveras under innevarande år kompenseras sektorerna för dessa kostnader.
Kommunens löne- och prisökningar budgeteras på en nivå som ligger mellan SKR:s bedömning från
februari 2022 och SKR:s bedömning från april 2022 enligt nedan:
Indexuppräkning
Personalkostnad (timlön konjunkturlönestatistik)
Övrig förbrukning (PKV)

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

2,0%

2,7%

2,6%

3,0%

1,7%

2,0%

2,2%

2,4%

*PKV – Prisindex för kommunal verksamhet
Tabellen nedan visar beräknat behov jämfört med budget 2022 för lön- och priskompensation,
kapitalkostnadsökningar, kompensation för indexhöjning och mindre budgetjusteringar av lokalhyror samt
kost och lokalvård till kommunens verksamheter. I den ofördelade budgeten ingår även extra utrymme för
ökade priskompensation 2022 till följd av ökad inflation samt ett utrymme för inköp av arbetsskor till
vissa personalgrupper inom sektor omsorg och samhällsutveckling. Löneökningen för 2023 innehåller
även löneökningen för 2022.
Ofördelad budget
(mnkr)
Löneökningar 2023-2025
Lokalhyror, inkl kapitalkostnader
Kost och lokalvård
Övriga tekniska justeringar
Kapitalkostnader utanför lokalhyran
Priskompensation 2022
Arbetsskor
Övrig priskompensation
Summa
Pris- och löneökningar 2022
Summa

Budget
2023
-17,1
-4,1
-1,1
-1,9
-1,0
-2,0
-0,5
-6,9
-34,6
-19,0
-53,6

Plan
2024
-34,6
-8,2
-2,3
-1,9
-2,1
-2,0
-0,3
-13,7
-65,1
-19,0
-84,1

Plan
2025
-54,3
-9,2
-3,8
-1,9
-3,3
-2,0
-0,3
-20,8
-95,6
-19,0
-114,6

Det interna PO-pålägget (personalomkostnadspålägg) innehåller såväl arbetsgivaravgifter som avgifter för
avtalsförsäkringar och avtalspensioner. SKR har de senaste åren föreslagit kommunerna att höja POpålägget på grund av högre pensionskostnader och föreslagen nivå för 2022 var 39,25 %. Kommunens
PO-pålägg har de senaste åren legat kvar på samma nivå, 37,83 %. Vår beräkning visar att det från 2023
behöver höjas med 3,17 % till 41,0%. SKR föreslår ett PO-pålägg på 42,75 %.
Internränta

SKR ger förslag på internränta för beräkning av kapitalkostnader för (aktiverade) investeringar för att
kunna användas i internredovisningen. Den föreslagna internräntan återspeglar kommunernas
genomsnittliga upplåningskostnader. I februari 2022 rekommenderade SKR en internränta på 1,25 %.
Marknadsbedömningen för ränteläget har dock ändrats kraftigt sedan SKR:s bedömning i februari till följd
av oroligheterna i omvärlden. Det är dessutom kommunens egna beräkningar som ska ligga till grund för
den internränta som sätts i internredovisningen. De senaste beräkningarna indikerar på en höjning från 1
% år 2022 till en högre nivå på 1,5 % 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025.
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Finansiell analys
Verksamhetens resultat som andel av skatter
och statsbidrag

Enligt kommunallagen ska kommunens resultat vara
positivt. Verksamhetens resultats andel av skatter och
statsbidrag ska enligt ett av de finansiella målen ligga
mellan 2-4 %. Ett positivt resultat bidrar bland annat
till ett större utrymme att självfinansiera en normal
investeringsvolym utan att uppta lån.
Orust kommun budgeterar för en resultatnivå runt 2226 mnkr, vilket är 2,0-2,3 % av nettokostnaderna
under planperioden. De senaste åren har resultatnivån
varit högre än 2 %. Prognosen för 2022 pekar mot ett
resultat på 5,9 %.

Finansiellt mål
Verksamhetens resultat kommun ska vara positivt och
uppgå till 2-4 % av skatter och statsbidrag.
Årets resultat i % skatter och statsbidrag
7
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Resultat i % av skatter och statsbidrag

2022

2023

2024
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Resultatmål minst 2 %

Skatteintäkter, utjämning, fastighetsavgift och
nettokostnadsutveckling

En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan löpande
intäkter och kostnader. Kostnaderna bör inte utvecklas i en snabbare takt än skatteintäkter och bidrag.
Ökningen av skatteintäkter och
bidrag ger en procentuellt högre
utveckling än nettokostnaderna för
2023-2024. För 2025 beräknas den
procentuella intäktsökningen vara
lägre än kostnadsutvecklingen.
Kommunens nettokostnader
beräknas öka mellan 2,4 % till 4,9
% per år och skatteintäkterna och
bidragen på mellan 2,6 % till 5,2 %.

Skatteintäkter, utjämning, fastighetsavgift och nettokostnadsutveckling
Skatteintäkter, utjämning och
fasighetsavgift, mnkr
Skatteintäkter, utjämning och
fasighetsavgift, utveckling %
Nettokostnad inkl. jämförelsestörande
poster, mnkr
Nettokostnadsutveckling inkl.
jämförelsestörande poster, %

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

1 017,7

1 070,7

1 099,9

1 128,0

4,0%

5,2%

2,7%

2,6%

-982,0

-1 030,3

-1 055,4

-1 084,8

3,3%

4,9%

2,4%

2,8%

Kommunalskatt

Kommunalskatten uppgår till 22,61 för år 2022. Under åren 2019-2022 har skattesatsen sänkts med 25 öre
per år för att kommunen ska närma sig den nivån som kringliggande kommuner ligger på. I budget och
flerårsplan för perioden 2023-2025 sänks skattesatsen fortsatt. Ambitionen är att sänka skattesatsen med
minst 10 öre per år under åren 2023-2024 och minst 15 öre per år under åren 2025-2026, sammantaget
minst 50 öre under hela mandatperioden.
Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av
kommunens tillgångar som har finansierats med egna
medel. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsatt är
kommunen. Förändringen i detta nyckeltal är beroende
av investeringstakt, nyupplåning, andra
skuldförändringar samt det ekonomiska resultatet.

Finansiellt mål
Kommunens soliditet (inklusive pensionsskuld som
uppstått före 1998) ska svagt öka för att värdesäkra det
egna kapitalet och säkerställa att vi klarar det framtida
pensionsåtagandet

Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas
utan utvecklas i positiv riktning.
Kommunfullmäktige har i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning angett att kommunens soliditet
inklusive pensionsskuld som uppstått före 1998 ska svagt öka för att värdesäkra det egna kapitalet och
säkerställa att vi klarar det framtida pensionsåtagandet. I kommande budget och flerårsplan bedöms det
finansiella målet för soliditeten uppnås.
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Soliditet
%
Soliditet
Soliditet inklusive pensionsskuld som
uppstått före 1998

Budget
2022
21,9%

Budget
2023
30,9%

Plan
2024
30,3%

Plan
2025
29,7%

6,3%

14,6%

15,6%

16,4%

Självfinansieringsgraden av investeringarna

Finansiellt mål

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur
stor andel av investeringarna som kan finansieras
med egna medel (årets resultat plus avskrivningar).

Kommunens självfinansieringsgrad av investeringar ska uppgå
till minst 45 %

Är självfinansieringsgraden minst 100 % innebär det att kommunen kan skattefinansiera samtliga
investeringar som är genomförda under året och behöver inte låna till investeringarna.
Under kommande planperiod och efterföljande år står kommunen inför stora investeringar, framförallt
inom den taxefinansierade VA-verksamheten. Dessa investeringar utgår från den beslutade i VA-planen.
Det är inte rimligt att den skattefinansierade verkamheten ska finansierade de taxefinansierade
investeringarna. Därför kommer nyupplåning och en ökning av låneskulden bli nödvändig.
Ett av kommunens fyra finansiella mål är att kommunen ska finansiera minst 45 % av investeringarna
själv. Under planperioden väntas en nyupplåning krävas med 263 mnkr jämnt fördelat över de tre åren.
Självfinansieringsgraden av investeringar
Investeringsvolym, mnkr
Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar,
%

Budget
2022
150

Budget
2023
210

Plan
2024
215

Plan
2025
200

62,1%

45,0%

45,2%

47,0%

Låneskuld

Låneskulden avgörs av investeringstakt och
behov av nyupplåning. Vid extra god likviditet
har kommunen amorterat på låneskulden.
Under 2021 amorterades 110 mnkr. Dagens
samtliga 18 lån finns hos Kommuninvest.
Risken sprids genom att lånen har olika
förfallodagar och rörlig eller fast ränta.
Kommunen har inga derivat för att säkra
ränteriskerna.

Låneskuld, mnkr
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Under budget- och planperioden beräknas
0
låneskulden öka genom nyupplåning på 263
Utf 2016 Utf 2017 Utf 2018 Utf 2019 Utf 2020 Utf 2021 Progn 2022 Budg 2023 Plan 2024 Plan 2025
mnkr. Låneskulden beräknas till 803 mnkr vid
planperiodens slut. Idag avser ungefär en tredjedel av låneskulden den affärsdrivande verksamheten. Mot
bakgrund av kommande års höga investeringsnivå inom affärsdrivande vatten och avlopp, så kommer den
andelen att öka.
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Pensionsåtaganden

Kommunens pensionsförpliktelser inklusive löneskatt uppgick 2021 till 282,7 mnkr (288,2 mnkr 2020).
Pensionsförpliktelser som redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelser på balansräkningen avser
skulden som är upparbetad före 1998. Med den prognos som kommunen beställt från vårt pensionsbolag
KPA framgår att ansvarsförbindelsen kommer att minska under kommande år. Däremot ökar åtagandet
för den förmånsbestämda pensionen som återfinns inom avsättningar. Den totala skulden, både
ansvarsförbindelsen och avsättningarna, förväntas öka från ca 396 mnkr år 2022 till ca 412 mnkr år 2025.
Från 2023 gäller ett nytt pensionsavtal som är avgiftsbestämt, istället för som tidigare förmånsbestämt.
Pensionsavsättningarna kommer därför att höjas kraftigt, samtidigt som arbetsgivarna får lättare att förutse
uppkomna pensionskostnader. De årliga kostnaderna för kommunen ökar samtidigt som pensionsskulden
minskar.
Borgensåtaganden

Stora borgensförbindelser kan betyda väsentlig finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån.
Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för stiftelser, föreningar och andra
externa parter. Kommunen hade totala borgensåtagande på 415,8 mnkr 2021 (416,6 mnkr 2020). Stiftelsen
Orustbostäder utgör större delen av borgensåtagandet, 409,6 mnkr inom en beviljad ram på 500 mnkr.
Det näst största borgenåtagandet är Waldorffastigheter om 5,3 mnkr. Under 2021 beslutade KF om
kommande borgensåtagande för nytt trygghetsboende i Henån om maximalt 108 mnkr.
Likviditet

Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 %, vilket
innebär att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. Kassalikviditeten uppgick år 2021
till 124 % (121 % 20202) vilket innebar att de likvida medlen och kortfristiga fordringarna understeg
kortfristiga skulder. En kassalikviditetsnivå över 60 % anses utgöra en trygg betalningsberedskap på kort
sikt. Budgeten har lagts så att kommunen har tillräckligt med likvida medel för den löpande verksamheten
under åren.
Kassalikviditeten är hög under hela planperioden, även om det är en lägre nivå än budget 2022.
Kommunen har därmed en god likviditet, och har dessutom bra möjligheter att förstärka den ytterligare
om det skulle behövas genom utnyttjande av en checkräkningskredit på 30 mnkr.
Kassalikviditet
%
Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder

Budget
2022
164%

Budget
2023
84%

Plan
2024
84%

Plan
2025
84%

Balanskravet och resultatutjämningsreserv

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader.
Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas
inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser enbart kommunen, inte koncernen. Vid avstämning mot
balanskravet ska bland annat realisationsvinster räknas bort. Kommunen har inget negativt
balanskravsresultat från tidigare år att återställa.
Lagstiftningen har gjort det möjligt för kommuner och regioner att i balanskravsutredningen utjämna
intäkter över tid genom en resultatutjämningsreserv (RUR) och därmed få bättre möjligheter att möta
effekter av konjunktursvängningar. När detta får göras framgår av de egna riktlinjerna.
Efter 2021 års bokslut finns det 71,3 mnkr i reserven. RUR redovisas som en del av eget kapital.
Reservering eller disponering av medel ur RUR redovisas i balanskravsutredningen och påverkar inte
resultaträkningen. Prognosen för 2022 är att balanskravet blir positivt. De senaste åren har reservering
gjorts till RUR. Det kan bli aktuellt även för 2022.
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Budgeterad balanskravsutredning
Under planperioden uppfyller
Balanskravsutredning
kommunen balanskravet och har
mnkr
inget negativt resultat från tidigare Årets resultat
år som behöver regleras.
Reducering av samtliga realisationsvinster
Ianspråktagande av RUR planeras Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)
inte under de närmaste åren.
Disponering av resultatutjämningsreserv (RUR)
Eventuell avsättning/reservering
Årets balanskravsresultat
till RUR till följd av eventuella
överskott tas upp i samband med beslut om årsredovisningen.

Budget
2022
28,6
28,6
28,6

Budget
2023
24,6
-5,0
19,6
19,6

Plan
2024
25,6
-5,0
20,6
20,6

Reducering av realisationsvinster har beräknats för försäljning av fastigheter och tomter med 5 mnkr per
år för 2023 och 2024 och 2 mnkr för 2025.
Utvärdering av ekonomisk ställning

Budgeten är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning.
Balanskravet kommer att uppfyllas och soliditeten förbättras. Kommunens låneskuld kommer dock att
öka på grund av höga investeringsnivåer.
Den ekonomiska utvecklingen för kommunen och koncernen har de senaste åren varit goda. Kommunens
soliditet har succesivt förbättrats från -10 % till nu de senaste åren ett positivt värde. Positiva resultat,
amortering på låneskuld, hög självfinansiering av investeringar, budgetföljsamhet och en
befolkningsökning är positiva signaler på en god ekonomisk hushållning. Dessutom har skattesatsen
sänkts sedan 2019 med 25 öre per år, totalt 1 krona under hela mandatperioden.
I jämförelse med andra kommuner har nettokostnadsavvikelsen under de senaste åren minskat inom de
större verksamheterna fritidshem, grundskola och äldreomsorg. Det är ett resultat efter år av
omställningsarbete och åtgärder. En av kommunens större sektorer, omsorg, som under många har haft
stora budgetavvikelser har förbättrat sin budgetföljsamhet och har nu en budget i balans.
Den största utmaningen i närtid är de demografiska behoven som ökar på grund av fler äldre och en
bibehållen nivå för barn och unga, samtidigt som vi får en lägre andel i arbetsför ålder. För att bibehålla en
god ekonomisk hushållning och för att möta framtidens demografiska utmaningar krävs fortsatta
effektiviseringar, ambitionsnivåer och prioriteringar samt smarta arbetssätt. Inte bara de ekonomiska
resurserna kommer att vara en bristvara framöver, även kompetens i form av utbildade medarbetare
väntas bli en bristvara som många arbetsgivare kommer att konkurrera om.
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Plan
2025
22,1
-2,0
20,1
20,1
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DRIFTSBUDGET OCH POLITISKA PRIORITERINGAR
Driftsbudget
Överst i driftsbudgeten visas de ekonomiska ramarna för kommunens verksamheter och sektorer under budgetperioden.
Under sektorernas ramar redovisas budget för de kommungemensamma posterna. Till skillnad från kommunens
resultaträkning innehåller driftsbudgeten interna poster (affärshändelser inom och mellan sektorer).
Sektorernas budgetramar har sin utgångspunkt från tidigare beslutad budget för 2022. Justeringar har
sedan gjorts till följd av volymförändringar på grund av demografin samt krav på effektiviseringar och
satsningar utifrån politiska prioriteringar.

Driftsbudget
mnkr
Politisk verksamhet
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Sektor lärande
Sektor omsorg
Sektor samhällsutveckling
Affärsdrivande Vatten och avlopp
Affärsdrivande Renhållning
Ofördelad budget (lön, pris, kap, hyra, lokalv, kost)
Summa nämndsverksamhet
Pensionskostn/skuldförändr. avseende
semesterlön/arbetsgivaravg.
Försäljning fastigheter, mark
Återlagda kapitalkostnader (internränta)
Kommunstyrelsens medel till förfogande
Summa nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

-13,0
-65,5
-397,2
-404,8
-75,3
0,0
0,0
-16,9
-972,7

-14,2
-64,4
-397,6
-410,1
-76,8
0,0
0,0
-53,6
-1 016,6

-14,6
-64,0
-398,6
-413,8
-76,5
0,0
0,0
-84,1
-1 051,4

-14,2
-63,0
-397,9
-419,2
-76,2
0,0
0,0
-114,6
-1 085,0

-21,3
0,0
12,3
-0,3
-982,0
816,0
201,7
1,2
-8,3
28,6

-34,8
5,0
18,3
-2,2
-1 030,3
866,7
204,0
1,5
-17,3
24,6

-34,0
5,0
26,1
-1,0
-1 055,4
894,7
205,2
1,6
-20,5
25,6

-28,5
2,0
27,7
-1,0
-1 084,8
920,5
207,5
1,7
-22,8
22,1

Politiska prioriteringar


Nedanstående förändringar utgår från budgetram 2022 och gäller från 2023 om inget annat anges.



Den politiska verksamheten tillförs en total satsning på 1,6 mnkr per år, varav 1,2 mnkr per år
avser förändrade ersättningar för kommunalt förtroendevalda och 0,4 mnkr per år avser ökade
kostnader för överförmyndarverksamheten till följd av den så kallade ställföreträdarutredningen.
Valnämnden tillfördes 0,4 mnkr i utökad ram för att genomföra allmänt val till riksdag, regionoch kommunfullmäktige år 2022. Budgetramen återställs och minskas med -0,4 mnkr till år 2023
men samma summa 0,4 mnkr tillförs igen år 2024 då det är allmänt val till Europaparlamentet.
Revisionens budgetram är oförändrad.



Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en total satsning på 3,8 mnkr för att förbättra vår
service och tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter, täcka kostnadsökningar och för
att förstärka utvecklingsenheten för att kunna arbeta mer offensivt med näringslivet och
turismfrågor. Satsningen på det nya kontaktcentret har kostnadsberäknats till ca 3 mnkr. Genom
omfördelning av arbetsuppgifter ska 2 mnkr finansieras inom sektorernas befintliga budgetramar
och 1 mnkr genom budgetförstärkning. Från år 2025 ska dock även denna del finansieras inom
sektorernas befintliga ramar. Under 2022 fick sektorn utökad budgetram för en ny webbplats. I
takt med att arbetet slutförs återförs den utökade budgetramen -0,4 mnkr vardera år 2023-2024.
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Sektor lärande tillförs en total satsning på 6,3 mnkr för år 2023 och 6,6 mnkr för hela
planperioden för volymförändringar inom förskola och skola samt för att förstärka och utöka
tidiga insatser genom utvecklad samverkan mellan skola och omsorg. Målet är att ännu tidigare
jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap.



Det nya skolskjutsavtalet innebär färre antal bussar genom ruttoptimering och förändrade
skoltider från halvårsskiftet 2022. Den totala effektiviseringen som uppstår till följd av det nya
avtalet uppgår till 7,6 mnkr. Sektor lärandes ram minskas med hälften 3,8 mnkr år 2022 och
resterande 3,8 mnkr år 2023. Kommunstyrelsen beslutade under 2022 att avropa närbusstrafik
som var en option i det nya avtalet till en total kostnad på 0,7 mnkr. Närbusstrafiken kommer att
hanteras inom sektor ledning och verksamhetsstöd som kommer få budgetram för att täcka
kostnaderna från halvårsskiftet 2022.



Sektor omsorg tillförs en total satsning på 8,7 mnkr för år 2023 och 19,7 mnkr för hela
planperioden för volymförändringar inom äldreomsorg, ekonomiskt bistånd och personlig
assistans samt förstärkning på förebyggande stödverksamheter såsom Kubb Busa och projekt
Timmerhult. Klubb Busa riktar sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och projekt
Timmerhult syftar till att både skapa meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför
arbetsmarknaden och för de med dagligverksamhet samt som ett led i vårt hållbarhetstänk för
återbruk. Dessutom tillförs sektorn en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till vissa
personalgrupper. Budgeten för ekonomiskt bistånd utökas successivt från 1 mnkr 2023, till
ytterligare 0,5 mnkr 2024 och ytterligare 0,5 mnkr till totalt 2,0 mnkr år 2025.



I budget och flerårsplan 2022-2024 fick sektor omsorg budget för att bygga upp
hemmaplanslösningar i form av boendestöd, stödboende för socialpsykiatriska behov och ett
korttidsboende LSS för barn och unga. Uppbyggnad av verksamheterna innebär initialt en högre
kostnad före hemtagningseffekt uppstår genom att vi avslutar och förebygger externa placeringar
och tar emot brukare på hemmaplan istället. Från år 2023 minskar ramen med -2,1 mnkr och år
2024 ytterligare -2,0 mnkr då en hemtagningseffekt väntas uppstå.



Sektor samhällsutveckling tillförs en total satsning på 2,0 mnkr för år 2023 och 2,6 mnkr för hela
planperioden för att höja investeringsbidraget till föreningar och förstärkningar inom miljö- och
bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten med 0,4 mnkr för att höja servicenivån och
till bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta näringslivets
och kommunmedlemmarnas förväntningar. Investeringsbidraget till föreningar ökar succesivt till
år 2023 med 0,6 mnkr, därefter med ytterligare 0,3 mnkr per år under 2024 och 2025 till en total
nivå på 1,6 mnkr. Sektorn får 1 mnkr/år till rivningar av fastigheter för att möjliggöra utveckling
och nybyggnation. Förstärkningen på handläggare på bygglovsenheten minskas från 2024 för att
återgå till tidigare bemanning år 2025. I budget och flerårsplan 2022-2025 fick sektorn 0,5 mnkr år
2023 för att finansiera åtgärdsvalsstudien för STO-bron. Budgetramen minskas med -0,5 mnkr
eftersom utgiften kostnadsfördes redan i bokslutet 2021.



År 2023 avsätts 2,15 mnkr som en pott för kommunstyrelsens förfogande. Inom ramen ska
finansiering ske av den nya översiktsplanen och samverkansprojektet mellan sektor omsorg och
lärande som syftar till att tidigt jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i
utanförskap. År 2024 och 2025 avsätts 1,0 mnkr.



I potten ofördelad budget finns utrymme för budgetkompensation till sektorerna i
detaljbudgetarbetet och under löpande år för kapitalkostnadsförändringar, löne- och prisökningar,
indexhöjning av lokalhyror, kost och lokalvård samt i övrigt mindre tekniska justeringar såsom
PO-påläggsjustering (personalomkostnad), kostnader för högre el-avtal, option närbussar
helårseffekt 2023, helgöppet och intraprenad på Strandgårdens kök samt en arbetsmiljösatsning
på vissa medarbetare inom sektor omsorg samt kost och lokalvården där arbetsgivaren bekostar
arbetsskor med högst 0,5 mnkr år 2023 och därefter högst 0,25 mnkr per år.
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Ramförändringar mellan åren
Ramförändringar mnkr
Politisk verksamhet
Ingående budget
Minskad budgetram, valnämnd
Utökad budgetram, satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Ingående budget
Minskad budgetram, ny webbplats och kontaktcenter
Utökad budgetram, satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor lärande
Ingående budget
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell
Minskad budgetram, nytt skolskjutsavtal
Utökad budgetram, satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor omsorg
Ingående budget
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell
Minskad budgetram, hemtagningseffekt externa placeringar
Utökad budgetram, satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor samhällsutveckling
Ingående budget
Minskad budgetram, ÅVS STO-bro, extra handläggare byggenheten
Utökad budgetram, satsning/prioritering
Ny budgetram

År 2023

År 2024

År 2025

13,0
-0,4
1,6
14,2

14,2

14,6
-0,4

0,4
14,6

14,2

61,1
-0,5
3,8
64,4

64,4
-0,4

64,0
-1,0

64,0

63,0

395,1
3,2
-3,8
3,1
397,6

397,6
0,4

398,6
0,2

0,6
398,6

-0,9
397,9

403,6
3,8
-2,1
4,9
410,1

410,1
5,1
-2,0
0,5
413,8

413,8
4,9

75,3
-0,5
2,0
76,8

76,8
-0,6
0,3
76,5

76,5
-0,6
0,3
76,2

0,5
419,2

Affärsdrivande verksamheter
Beslut om taxor och avgifter tas i separata ärenden i kommunfullmäktige.
Affärsdrivande - Vatten och avlopp (VA)

Budgeten bygger på en taxehöjning av de fasta och rörliga brukningsavgifterna med högst 10 % för år
2023. Taxejusteringen är kopplad till kommande investeringsbehov.
Rekommendationen är att VA-verksamheten ska återföra över-/underuttag inom en treårsperiod. För att
undvika stora skillnader i taxejusteringar mellan åren så är förslaget istället en jämn taxehöjning som är
hållbar i längden. Taxejusteringen bygger på investeringsbehov som är stort avseende Va-verksamheten nu
och några år framöver. År 2025 och framåt börjar de stora investeringarna att tas i bruk. Då belastas
verksamheten med ökade kapitalkostnader.
Affärsdrivande – Renhållning

Budgeten bygger på en taxejustering med högst 5 % för 2023 för renhållning avseende att täcka
kapitalkostnader för om-/tillbyggnad Månsemyr samt de ökade kostnaderna i samband med ny
entreprenör för hushållsavfall. Slamsugning av enskilda avlopp erfordrar justering av taxa på grund av
ökade avsättningskostnader för slam samt indexjustering av hämtningskostnaden på högst 3 % vardera för
åren 2023.

29

Budget 2023 med plan för 2024-2025

INVESTERINGAR
En investering är en anskaffning av en fysisk anläggningstillgång eller en immateriell tillgång där vissa kriterier ska vara
uppfyllda, bland annat att den ekonomiska livslängden överstiger tre år.
Kommunfullmäktige fastställer investeringsramar för kommande budgetår samt de två efterföljande
planeringsåren. Den totala investeringsramen avgörs av de finansiella målen. Investeringsnivån för 20232025 är hög och innebär att kommunen behöver låna externt för att finansiera de planerade
investeringarna. En hög investeringsnivå innebär ökade driftkostnader som kommer att ta allt större
utrymme i kommunens driftbudget. Driftskostnader har ofta mycket större påverkan än till exempel
räntekostnader för lån.
Investeringsnivå, mnkr
Budget

Budget

Plan

Plan

2022

2023

2024

2025

150

210

215

200

Investeringsbudgeten som kommunfullmäktige beslutar om redovisas på projektnivå för större projekt
som överstiger 5 mnkr. Projekten prioriteras utifrån fyra olika kategorier, där investeringar i kategori 1 har
högre prioritet än till exempel kategori 2.
Prioriteringskategorier:
1. Lagkrav eller andra ställda myndighetskrav, till exempel krav från Arbetsmiljöverket och
Länsstyrelsen
2. Viktig samhällsfunktion, till exempel skolor, omsorgsboende och infrastruktur
3. Strategisk, till exempel markinköp
4. Övrig
De större projekten i investeringsbudgeten planeras att starta under planperioden, men vilket år
investeringsutgifter infaller och med vilken totalram avgörs i beslutspunkter enligt projektmodellen.
Kommunens rutin för projektmodell ska användas för alla projekt överstigande 5 mnkr. Modellen syftar
till att kvalitetssäkra och göra projektarbetet kostnadseffektivt. I projektmodellen fastställs ansvar och
roller för beställare, utförare och beslutsfattare.
Varje sektor får en särskild investeringspott för mindre reinvesteringar. Investeringar under 5 mnkr
behöver inte ha särskilda igångsättningsbeslut. Prioriteringskategorierna och investeringstaket kan
begränsa möjligheten att starta projekt om investeringsnivån riskerar att överskridas. Projekt med en total
budget mellan 1-5 mnkr ska framgå av detaljbudgeten som beslutas av nämnden under hösten.
Till grund för planering av investeringar finns bland annat beslutad VA-plan, bostadsförsörjningsplan,
lokalförsörjningsplan samt digitaliseringsplaner.
1. Lagkrav eller andra ställda myndighetskrav
Skattefinansierade investeringar
Taxefinansierade investeringar
 Ombyggnad Ellös avloppsreningsverk
2. Viktig samhällsfunktion
Skattefinansierade investeringar
 Ny förskola i Svanesund
 Ny förskola i Ellös
 Ombyggnation av Ågårdens särskilda boende till stödboende
 Förstärkningsåtgärder ån i Henån etapp 2
 Räddningsfordon
 Brandstation Varekil
 Gruppbostad speciella behov
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Taxefinansierade investeringar
 VA-länk väst/broledning, en land- och sjöledning mellan Mollösund, Barrevik och
Hälleviksstrand och Ellös för att stänga avloppsreningsverken i Mollösund, Barrevik och
Hälleviksstrand när Ellös avloppsreningsverk byggts om.
 VA-länk öst-väst från Varekil till Ellös
 VA-ledning från Tuvesvik till Ellös
 Byte vattenservice Ellös
 VA nytt verksamhetsområde Käringön
3. Strategisk
Skattefinansierade investeringar
 Strategiska markinköp
 Exploatering, gata Varekil Lundby
 Cykelväg S1 Färjevägen Svanesund
 Cykelväg H5 från varvsområdet till Dalby i Henån
Taxefinansierade investeringar
 Åtgärder på Månsemyr återvinningscentral enligt ÅVC-utredning
 VA-utbyggnad i exploateringsområde Svanesunds centrum
 VA-utbyggnad i fritidshusplaner i Svanesund
4. Övrigt
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EXPLOATERINGAR
Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder,
affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga kompletterande gemensamma
anordningar som gator, grönområden, vatten och avlopp samt elanläggningar med mera.
Framtagande tomter för försäljning genom exploateringsprojekt består av olika faser. Orust kommun har
valt att följa upp exploateringsprojekten utifrån fyra faser, planering och förstudie, projektering,
genomförande och försäljning.
Planerings- och förstudiefasen; här arbetar kommunen med att ta fram planprogram och detaljplaner
samt göra utredningar för exempelvis arkeologi. Alla utgifter och inkomster i denna fas ska redovisas i
resultaträkningen. Budget för arbete kring detta ligger i sektor Samhällsutvecklings driftbudget. I budget
2023 uppgår budget för detaljplaner för exploateringsprojekt till ca 2,5 mnkr.
Projektering; nu är det bestämt vad som ska byggas eller konstrueras och utgifterna för projekteringar
redovisas främst i investeringsprojekt. I denna fas omklassificeras även eventuellt mark till
exploateringsområdet från markreserv. Budget för arbete i denna fas ligger främst i investeringsbudgeten
för perioden.
Genomförande; flera investeringsprojekt kan pågå samtidigt inom respektive exploateringsområde,
exempelvis byggs vägar, belysning, gång- och cykelvägar. Utgifter som inte får räknas som
anskaffningsvärde för tomten redovisas som kostnad i resultaträkningen (driftskostnad). Budget för
nödvändiga investeringar finns i investeringsbudgeten som återfinns i balansbudget och
kassaflödesbudgeten där exploateringsbudget för arbete med mark för iordningställande av tomter finns.
Försäljning; här redovisas försäljningsinkomster per tomt med avdrag för anskaffningsvärdet för tomten
samt eventuella försäljningsomkostnader. Redovisning av tomtförsäljning och markanvisningar redovisas i
resultaträkningen som försäljning fastigheter, mark och tomter.
I de flesta exploateringsprojekt befinner sig verksamheten just nu i planerings- och förstudiefasen.
Prioriterade exploateringsprojekt
Under 2023 är det följande områden som prioriteras utan prioriteringsordning:






Svanesund centrum- Färdigställ detaljplan norr om Färjevägen där en förskola planeras och
markanvisning för bostäder.
Svanesund centrum södra – Framtagande av detaljplan.
Henån centrum södra - detaljplan för område söder om Röravägen beräknas vara klar i slutet av
2023. Därefter påbörjas genomförandet av detaljplanen.
Henån centrum norra – Arbete med detaljplan påbörjas.
Lundby verksamhetsområde – Detaljplan beräknas vara klar 2023.
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RÄKENSKAPER
Resultatbudget
Resultatbudgeten visar de totala intäkterna och kostnaderna för kommunens samtliga nämnder och verksamheter.
Av resultatbudgeten framgår också skatteintäkter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning samt finansiella intäkter
och kostnader. Summan av samtliga poster summerar till årets resultat.
mnkr

Budget
2022
204
-1121
-65
0
-982

Budget
2023
232
-1 195
-68
0
-1 030

Plan
2024
235
-1 221
-69
0
-1 055

Plan
2025
237
-1 251
-71
0
-1 085

816
202
36

867
204
40

895
205
44

921
208
43

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

1
-8

2
-17

2
-21

2
-23

ÅRETS RESULTAT

29

25

26

22

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
VERKSAMHETENS RESULTAT

Balansbudget
Balansbudgeten visar planen för hur kommunens tillgångar förändras samt hur de finansieras. Det egna kapitalet utgör
kommunens förmögenhet och definieras som tillgångar minus avsättning och skulder. Tillgångar ökar i takt med att
kommunen investerar i lokaler, anläggningar och infrastruktur samt minskar i takt med avskrivningarna. Det egna
kapitalet ökar med årets resultat. Upplåning ökar de långfristiga skulderna.
mnkr
Anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
Avsättningar
Skulder
- varav långfristiga lån
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser
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Budget
2022
1 324
7
228
1 560

Budget
2023
1 452
7
205
1 665

Plan
2024
1 593
7
205
1 805

Plan
2025
1 720
7
205
1 932

448
131
981
618

514
140
1 011
648

546
151
1 108
739

574
158
1 200
825

1 560

1 665

1 805

1 932

273

271

265

258
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Kassaflödesbudget
Från resultatbudgeten överförs årets resultat och avskrivningar till kassaflödesanalysen. Denna visar samtliga in- och
utbetalningar avseende den löpande verksamheten, investerings- och exploateringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Av kassaflödesanalysen framgår också förändringen av de likvida medlen från årets början till årets slut.
Med likvida medel menas kommunens bankkonto, kontanta medel samt kortfristiga placeringar.
mnkr
Finansieringsbehov
Investeringar
Försäljning
Summa investeringar
Finansiering
Medel från den löpande verksamheten
Utbetalning avsättningar
Nyupplåning
Amortering lån
Minskning kortfristiga lån
Summa finansiering
Årets Kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

-150
0
-150

-210
5
-205

-215
5
-210

-200
2
-198

95
0
55
0
0
150

86
0
85
0
0
171

118
0
92
0
0
210

112
0
86
0
0
198

0
47
47

-34
59
25

0
25
25

0
25
25
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01.
2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en sänkt skattesats med
10 öre jämfört med 2022.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna
samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande justeringar av målen.
4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet finansiella mål är tre mål
istället för fyra mål.
5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel % av
verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av skatter och
statsbidrag.
6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning till istället hållbart
samhälle.
7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering.
8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2023 samt preliminärt
för 2024 och 2025.
9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av budgeten
och flerårsplanen.
10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt
kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom ramen
för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.
11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt miljö och
byggnadsnämnden.
12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 2024 och 2025.
13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025.
14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2023.
15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder
under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor.
16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra taxor
och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige.
17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick mot 2032, bilaga 1.
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Vision Orust 2040
Orust – den gröna och trygga ön
där tanken är fri och drömmar får liv
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KS/2022:88
Bilaga 1
2022-06-01

Lokalförsörjningsplan
2023-2027
med utblick mot 2032
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Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2032

OM LOKALFÖRSÖRJNINGSPLANEN
Kommunen ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och kvalitetsmässigt bra lokaler.
Lokaler är en strategisk stödfunktion till verksamheterna. För att få en bild över kommunens
lokalförsörjningsutveckling, både på kort och lång sikt, ska det finnas en kommunövergripande strategisk
lokalförsörjningsplan. Längst bak återfinns en beskrivning över processen.
Syftet med planen är att den ska utgöra ett verktyg för prioritering av lokalbehovet så att framtida
investeringsbehov och lokalkostnader kan ske med framförhållning och kostnadseffektivitet.
Basen för lokalförsörjningsplanen är respektive sektors årliga lokalförsörjningsplaner. Planen utgör en
bilaga till respektive sektors uppdragsdokument och detaljbudget. Sektorernas lokalförsörjningsplaner
sammanfattas till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. Den utgör underlag i budgetarbetet och
är en bilaga till fullmäktiges budget och flerårsplan. Utifrån planen och kommunens budgetarbete tas
beslut om vilka åtgärdsförslag som ska genomföras. Dessa bildar olika lokalprojekt.
För att skapa effektiva och ändamålsenliga lokaler som håller god kvalitet är det av stor vikt att
verksamheterna deltar aktivt i lokalförsörjningsarbetet vad gäller dimensionering och utformning av de
egna lokalerna. Det åligger alla verksamheter att ha en hög kostnadsmedvetenhet samt att aktivt söka
möjligheter att effektivisera lokalanvändningen och medverka till att beslutade lokaleffektiviseringar
genomförs. Lokalanvändningen ska, så långt det är möjligt, disponeras så att lokaler som inte behövs kan
frigöras för avyttring/avveckling.
Vid nyanskaffning eller ombyggnad av fastigheter ska lokaleffektivitet och flexibilitet prioriteras. Lokaler
ska i största möjliga mån möjliggöra olika typer av verksamheter. Samordnade lokallösningar ska
eftersträvas när det är möjligt. Nya lokaler ska utformas för aktuell verksamhet, men i beaktande ska också
förberedas/planeras för en eventuell framtida alternativ användning. Utgångspunkt, om inte annat
beslutats, är att all byggnation sker utifrån standardnivå.

BEFOLKNINGSPROGNOS OCH LOKALBEHOV
Kommunens bostadsförsörjningsprogram har stakat ut en riktning med målet 500 nya bostäder. Under
den närmaste 10 års perioden bedöms mer än 500 stycken bostäder bli klara, målet kommer därmed att
uppnås enligt bostadsförsörjningsprogrammet. Inom fem år bedöms cirka 350 stycken bostäder stå klara.
Om de planerade tomterna säljs och en nettoinflyttning sker på i snitt 90-110 personer per år beräknas
befolkningen, enligt den senaste prognosen (maj 2022) öka något fram till år 2025 och därefter minska till
ungefär samma nivå som idag, fast med en helt annan struktur med fler äldre och färre i arbetsför ålder.
Utifrån vår demografiska utveckling och framtida finansiering av välfärden såväl ekonomiskt som med
arbetskraft, behöver kommunen inflyttning då de är fler som dör än föds.
Antalet äldre ökar
Antal invånare över 80 år beräknas öka från drygt 1 100 personer 2021 till drygt 1 900 personer 2034. En
ökning med 65 %. Behovet av hemtjänstinsatser och särskilda boenden ökar för den enskilde efter 80 års
ålder. Efter 90 år ökar behovet än mer. Grundprincipen är att det enbart är individer med omfattande vård
och omsorgsbehov dygnet runt, som inte kan tillgodoses i hemmet, som är aktuella för en plats på vård
och omsorgboenden. Mot bakgrund av befolkningsprognosen är bedömningen att cirka 30 platser på
särskilt boende kommer att saknas fram till år 2035. Det går inte att effektivt inrymma dessa tillkommande
platser i något av de befintliga boendena. En behovsanalys pågår därför kring lämpligheten att bygga ett
nytt särskilt boende som kan byggas ut i etapper allt eftersom behovet ökar. Effektiviteten ökar ju fler
platser ett boende har. Nya trygghetsboende är också en åtgärd som kan vara ett mellanboende före plats
på särskilt boende.
Antalet barn ökar
Antalet barn i förskola och skola beräknas i den senaste prognosen ligga på en ganska oförändrad nivå
totalt sett, även om det förekommer förändringar mellan olika område och enskilda år. Födelsetalet
prognostiseras till ett genomsnitt av 117 barn per år. Behovet av förskoleplatser och till vilka orter är
svårprognostiserad. En kapacitetsutredning pågår för att klargöra vilken kapacitet det finns för fler barn
och elever i våra förskolor och skolor. Under de senaste åren har Henån, Svanesund och Varekil varit
orterna där det oftast varit fullt inom förskolan och där behovet snabbt skiftat från stor marginal på
förskoleplatser till överfullt. I gengäld har antalet förskolebarn i Ellös och Tvet sjunkit senaste åren.
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Blickar man framåt 10 år är bedömningen att antalet nya bostäder skapas främst i Henån och Svanesund
och att antalet förskoleplatser behövs utökas i dessa orter. Även Varekil kan behovet av fler
förskolaplatser öka eftersom många pendlare passerar Varekil och även där planeras för nya bostäder.
Planeringen har startat för en ny förskola i Svanesund som ska ersätta Sestervikens förskola samt möta
ökat behov av förskoleplatser. Även i Ellös är planeringen igång för en ny förskola som ska ersätta
befintlig förskola pga stort underhållsbehov. I samband med nya bostadsområden inom Henån bör en
eventuell ny förskola finnas med i planeringen framöver.
Behov av fler bostäder med särskild service
LSS-verksamheten kommer i framtiden att behöva ett större antal service- och gruppbostäder. Unga
personer med funktionsnedsättningar önskar i högre grad flytta hemifrån direkt efter gymnasiet och fler
önskar eget boende. Kommunen har ett ganska snabbt behov av en ny gruppbostad LSS. Det behövs
moderna gruppbostäder med lågaffektiv miljö för en bra boendemiljö för brukare och en trygg och säker
arbetsmiljö för personalen. En gruppbostad för personer med hög känslighet för ljud och andra intryck
har hög prioritet. Det kan vara personer som har utmanande beteenden i form av utagerande,
självskadande, har riskbeteende, är våldsam och störande. Orust kommun har i dagsläget inget boende
anpassat för denna målgrupp och köper därför externa boendeplatser till en årskostnad av flera miljoner
kronor.
Fram till och med 2025 beräknas 9 elever avsluta gymnasiesärskolan. Medellivslängden för personer med
funktionsnedsättning ökar och bor därför kvar längre på boende. Åtta personer som bor på kommunens
gruppbostäder idag är mellan 63 och 84 år. Daglig verksamhet har idag cirka 15 vuxna deltagare som bor
hemma hos sina föräldrar. När föräldrarna inte längre vill eller kan sköta omsorgen är bedömningen att
ungefär hälften av dessa kommer att ha behov av boende.
Ett behov som ökar är korttidsvistelse för barn och ungdomar. På Orust finns inget korttidsboende i
nuläget, vilket innebär att vi köper plats av privata utförare och andra kommuner till de som fått beslut om
insatsen. De barn och ungdomar som har insats idag är unga och bedömningen är att deras behov av
korttidsvistelse kommer att kvarstå under lång tid framöver. Att erbjuda korttidsvistelse underlättar för
närstående som idag skjutsar sina barn och ungdomar till andra kommuner. De beslut om korttidsvistelse
som finns idag gäller främst helger, skollov samt lägervistelse på sommaren. Idag har 20 barn och
ungdomar beslut om korttidsvistelse utanför hemmet och fler ansökningar väntas. Under 2022 planeras ett
korttidsboende för barn och unga att starta i Mollösund.
Den dagliga verksamheten på Åvägen är i behov av nya lokaler när dessa lokaler ska rivas. Bedömningen
är att rivning kommer ske först år 2023. Herrgården, fd gruppbostad LSS är enligt verksamhetens
bedömning ett bra alternativ att anpassa till verksamheten.
I kommunen finns för närvarande inget socialpsykiatriboende, det vill säga ett boende för personer med
psykiska funktionsnedsättningar som får sitt beslut via socialtjänstlagen (SOL). Det finns däremot
kostsamma externa placeringar för denna målgrupp. Målet är att starta ett psykiatriboende i början av år
2023 i fastigheten Ågården i Henån.
Övriga lokalbehov
Dagens räddningstjänst är lokaliserad på tre stationer och inte optimal. En utredning pågår om en ny
brandstation centralt på ön i Varekil.
Investering i nytt tillbyggt avloppsreningsverk är nödvändigt utifrån tillsynsmyndighetens krav och för en
på lång sikt effektivare drift. När nya Ellös reningsverk står klart har det kapacitet att ersätta samtliga
andra reningsverk på ön, som successivt fasas ut med början av de tre små reningsverken i Mollösund,
Barrevik och Hällevikstrand.
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NUVARANDE LOKALANVÄNDNNG
Kommunens totala lokalbestånd är cirka 90 000 m2. Knappt 10 % hyrs externt. Den totala hyreskostnaden
för såväl interna som externa fastigheter uppgår till cirka 90 mnkr per år. Kommun har få outhyrda
fastigheter.
Sektor lärande
Till största del bedrivs sektorns verksamheter i kommunens egna lokaler. Undantagen är öppna förskolan
och fyra lokaler som hyrs för förskolan (varav tre moduler). Det finns sju förskolor i kommunal regi och
tre förskolor i enskild regi. De kommunala förskolorna finns i Svanesund, Varekil, Ellös, Tvet och Henån.
Grundskolorna finns i våra fyra större orter. Därtill finns det tre fristående skolor. I Svanesund och Henån
finns våra kommunala högstadieskolor. I Henån finns vår kommunala vuxenutbildning och
gymnasieutbildning samt särskola. Den totala lokalkostnaden uppgår till cirka 44 mnkr.
Sektor omsorg
Inom sektorn bedrivs verksamheterna i lokaler som till 78 % ägs av kommunen och resterande 22 % hyrs
externt. Verksamheter som i huvudsak bedrivs i lokalerna är särskilda boende, gruppbostäder och daglig
verksamhet som är belägna i Henån, Svanesund, Ellös och Varekil. Lokaler används också till
arbetsmarknadsåtgärder, kontor, rehab och för hemtjänstens personal. Den totala lokalkostnaden uppgår
till cirka 34 mnkr per år.
En stor del av de inhyrda ytorna är vidareuthyrda som bostad åt de drygt 200 personer som har beslut om
ett särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Förutom ovanstående lokaler förfogar sektorn också över ett antal bostäder som
är så kallade sociala kontrakt. Våra särskilda boenden finns i Henån, Svanesund och Ellös. Gruppbostäder
LSS finns i Henån, Varekil och Svanesund.
Sektor samhällsutveckling
Sektor samhällsutvecklings lokaler nyttjas främst till kostproduktion, bibliotek, fritidsgårdar, föreningsliv,
räddningstjänst, förråd, hamnverksamhet, renings- och vattenverk, renhållning, kontor och
vidareuthyrning till externa hyresgäster. Den totala hyreskostnaden uppgår till cirka 9,5 mnkr.
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Sektor ledning och verksamhetsstöds lokalbestånd utgörs i huvudsak av kontorslokaler och
gemensamhetsytor. Den större delen av ytorna är förlagda till kommunhuset i Henån.
Digitaliseringsenhetens lokaler finns på Ängås skola i Svanesund. Totalt har sektor ledning och
verksamhetsstöd en årskostnad för lokaler på cirka 2 mnkr.
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Lokalförsörjningsplan Orust kommun 2022-2026 med utblick mot 2031

Processbeskrivning lokalförsörjningsplan
Processen nedan beskriver kommunens arbete med lokalförsörjningsplanering och dess beslutsfattande.
Tidsplan investeringsprocess fastigheter/lokaler (LFP)
Funktion

Aktivitet/tid

Aktivitet/tid

Aktivitet/tid

År 1
Aug-sept
SEKTOR

Nov
Dec
LFP bilaga till sektorns
Genomgång av lokalbehov.
uppdragsdokument och
LFP per sektor uppdateras
detaljbudget

FASTIGHET

Sammanställning av
sektorernas LFP och förslag
på kommunövergripande
LFP till LSG

EKONOMI

Jan

Febr

Maj

Juni
Planering och
deltagande i projekt
LFP verkställs

Beräkning av investering och driftkostnad
i samverkan med fastighet och sektor

Förslag till LFP
och
investeringsbudget

Förslag till
budget inkl.
LFP

Förslag till LFP

Förslag till LFP
och investeringsbudget

KLG

POLITISK ORG.

År 3 och framåt
April

Genomgång av övriga investeringsbehov och exploateringar

Förslag till lösningar utifrån
behov och prioritering,
förslag till kommunövergripande
LFP

LSG

År 2
Mars

Utskott bereder och KS
beslutar om
uppdragsdokument och
detaljbudget per sektor,
LFP bilaga

Omvärlds- Förslag till KS föreslår
och
budget inkl.
och KF
budgetdagar
LFP
fastställer

Begreppsförklaringar
LFP
Lokalförsörjningsplan
LSG
Lokalstrategigrupp
KLG
Kommunchefens ledningsgrupp
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Beslutspunkter enligt
projektmodell

Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2032

Fastighetsinvesteringar lokalförsörjningsplan 2023-2025
Lokaloch investeringsplan
Tidsaxel indikerar investeringsår
Projekt

2022

2023

2024

Förskola Svanesund - nybyggnation
Ellös förskola - nybyggnation
Fler förskoleplatser i Henån?
Stödboende Ågården Henån - ombyggnation
Herrgården Henån - anpassningar till daglig verksamhet
Mollösunds kortidsboende LSS barn & unga - anpassningar
Modulboende - akut hemlöshet
Gruppbostad LSS - nybyggnation Henån (inkl. speciallägenheter)
Gruppbostad LSS - nybyggnation
Särskilt boende för äldre - nybyggnation Varekil?
Brandstation Varekil - nybyggnation

Tidsaxel indikerar investeringsår
Sektor omsorg
Sektor lärande
Sektor samhällsutveckling
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2025

Sektor omsorg
Sektor lärande
Sektor samhällsutveckling
Sektor ledning och verksamhetsstöd
2026
2027
2028

2029

2030

2031

2032

CSG
2022-06-09 10:15 - 12:00
Central samverkansgrupp

Plats
Årholmen

Deltagare
Ann-Katrin Otinder (Organisatör), Anette Helleborn, Bjorn Gimbringer,
björn.gimbringer@utb.orust.se, Camilla Edberg (Frånvarande), Carina Johansson (Frånvarande),
Christel Hogden, Henrik Lindh (Frånvarande), Johanna Engqvist (Frånvarande), Johanna
Lindqvist (Frånvarande), Katarina Levenby, Lena Gardtman, Marika Carlberg, Susanne Ekblad

1. Föregående mötesanteckningar
2. Information från KS och KSAU
3. Information enligt MBL § 19
4. Information och beslut enligt MBL § 11
Majoritetens budgetförslag för 2023 presenterades vid föregående CSG och samverkas vid detta
tillfälle i enlighet med gällande samverkansavtal.
Majoritetens budgetförslag för 2023 presenterades vid föregående CSG och samverkas vid detta
tillfälle i enlighet med gällande samverkansavtal.
Ensidiga protokollsanteckningar från facken biläggs detta protokoll.
Kommunal förklarar sig oeniga till förslaget, se motivering i den ensidiga protokollsanteckningen.
LR väljer bort att förklara sig eniga eller oeniga men förklarar att arbetsgivaren fullgjort sin
förhandlingsskyldighet, se ensidig protokollsanteckning.
Lärarförbundet förklarar sig oeniga till förslaget, se motivering i Lärarförbundets ensidiga
protokollsanteckning.
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Vision väljer bort att förklara sig eniga eller oeniga men förklarar att arbetsgivaren fullgjort sin
förhandlingsskyldighet, se ensidig protokollsanteckning.

Bilagor
Bilaga till budgeten 2023-2025 Kommunal Orust.docx, LR Budget 2022.pdf, Vision - Synpunkter
ang budget år 2023.doc, Ensidigt protokollsanteckning Lärarförbundet 2022.pdf

5. Övrigt
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Lärarförbundet Orust förklarar sig oenig med den styrande majoritetens
Budgetförslag 2023-2025.
Enligt o ciell statistik från Skolverket så har lärartätheten i Orust kommun
sjunkit från plats 43 (år 2018) till plats 255 (år 2021) av Sveriges 290
kommuner. Detta är ingenting som arbetsgivaren ska vara stolt över. Tvärt
om Den trenden måste brytas nu! Organisationen är slimmad till max!
Dessutom har lärarna på alla stadier vänt ut och in på sig själv för att kunna
fortsätta att bedriva undervisning och täcka upp för sjuka kollegor under två
år av pandemi. Pedagogerna i Orust kommun känner en stor trötthet och
behöver få en dräglig arbetssituation.
Ett led I den riktningen hade varit att satsa de äskade 3 - 4,5 miljoner kronor
till sektor Lärande för att med de medel kunna inrätta mindre barngrupper i
förskolan.
De minsta barnen har många gånger de de längsta dagarna samtidigt som
förskolans läroplan numera ställer högre krav på den pedagogiska
verksamheten. Ett bra sätt att stötta de minsta barnen i sin utveckling är att
skapa mindre barngrupper över större delen av dagen tre till fem dagar i
veckan.
Enligt förskolans Läroplan så ska varje barn få möjlighet att utvecklas i
positiv riktning så långt som det är möjligt efter sina egna förutsättningar. För
att kunna göra det så måste förutsättningarna nnas ute på förskolorna. De
första åren i förskolan är oerhört viktiga för att lägga en trygg grund och ett
gott självförtroende hos individen som hen sedan tar med sig upp genom
skolåren.
Med de stora barngrupper som är idag skapas inte den positiva lärmiljö som
eftersträvas. Stora barngrupper skapar stress för både pedagoger och barn.
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar försvinner inte trots att det är stort tryck på
förskoleplatser - det måste nnas balans mellan krav och resurser. Ett sätt
att skapa balans är att skjuta till de miljoner som det skulle kosta att skapa
mindre barngrupper större delen av dagen, de esta dagar i veckan.
Styrelsen
Lärarförbundet
Orust

fi

fl

fi

ffi

.

Orust

Synpunkter gällande förslag till budget år 2023

Vision ser positivt på att budgeten innehåller ytterligare satsningar och investeringar som till
viss del gynnar medarbetarna.
Verksamheterna får varje år budgetkompensation för pris- och löneökningar, indexhöjning för
olika kostnader samt kapitalkostnadsökningar. Vision har dock en oro för att den summa som
finns avsatt i budget 2023 för löneökningar med 2,7 %, inte är tillräcklig. Med tanke på dagens
höga inflation och fördyrade levnadskostnader för till exempel mat och el, så upplevs det inte
vara en löneökning utan mer någon form av mindre kompensation. Löneökningen år 2022 och
eventuellt 2023, är inte en ökning på samma sätt som innan inflationen.
Vision upplever inte kommunens lönestruktur och strukturlönepott används på det sätt som
Vision uppfattat hur de ska användas. Kommunen arbetar till stor del efter ”rätt lön” för varje
specifik yrkesgrupp. Strukturlönepotten används sällan för att lyfta upp de som varit anställda
länge och har lång erfarenhet, vilket Vision uppfattat att potten ska användas för. Det gör att
dessa berörda medarbetare halkar allt längre efter nyrekryterade och ibland mer oerfarna
medarbetare. Det påbörjade arbetet med en mer positiv löneutveckling och plan för att
minska det löneglapp som uppstår idag vid nyrekryterad personal, behöver arbetas vidare
med.
Ett av de politiska målen är att Orust kommun ska vara en attraktiv kommun med nöjda medarbetare och medborgare, erbjuda en bra och hälsofrämjande arbetsmiljö och minska den höga
sjukfrånvaron. I budget 2023 ingår en särskild arbetsmiljö- och friskvårdssatsning för
medarbetare inom sektor omsorg samt kost- och lokalvård i form av arbetsskor. Orust kommun
har ett friskvårdsbidrag med 800 kronor per år och anställd som medarbetare kan ansöka om.
Vision önskar att politiken höjer detta friskvårdsbidrag kommande budgetår, då det i jämförelse
med andra och närliggande kommuner är mycket lågt.
Vision Orust anser att arbetsgivaren har fullgjort sin förhandlingsskyldighet.

För Vision Orust
Marika Carlberg

Lärarnas Riksförbund Orust har tagit del av majoritetens budgetförslag för åren
2023-2025.

Skolan måste i första hand ses som en viktig investering för
framtiden och inte som en kostnad, och det behöver
avspeglas i kommunala prioriteringar och i budgetarbetet.
Därför är det glädjande att se att förra årets satsning inte var
en engångsföreteelse. Extra välkommet är kompensationen
för volymökningen inom särskolan.
Efter år av sparbeting och en pandemi, som ställt enorma
krav, är lärarna och studievägledarna trötta, riktigt trötta.
Arbetsbelastningen är på sina håll ohållbar och tiden för
planering av undervisning har aldrig varit så knapp som den
är idag. Vi tar allt oftare del av KIA-rapporter som
beskriver en extremt tung arbetsbelastning kring extra resurskrävande elever i de yngre skolåren.
Dessa elever tenderar att bli fler för varje år och de omfördelningar som enheterna tvingas göra
påverkar verksamhetens kvalitet. Det är skolans uppgift att ge alla elever en god skolgång men om de
resurskrävande eleverna ökar i antal behöver man ta höjd för det i budgeten.
När det gäller lön på lärare så konstaterar vi att lärarutbildningen fortfarande är en olönsam
investering. Sacos årliga livslönerapport bekräftar gång på gång att många av lärarutbildningarna
innebär en ekonomisk förlustaffär för individen. När studielånen är betalda har lärare lägre lön än
många yrken som endast kräver gymnasieutbildning. Ska lärare få en livslön som gör det mödan värt
att utbilda sig så måste uppvärderingen av lärarlönerna fortsätta. Det är viktigare än någonsin för att vi
ska få fler att välja, stanna i och även återvända till läraryrket. Vi ser tyvärr att de strukturmedel som
årligen avsätts inte räcker och vi noterar att de sällan kommer de äldsta och mest erfarna lärarna till
del trots avtalets skrivningar om att premiera erfarenhet. Medellönen för LR:s medlemmar födda på
50-talet är 2.300 kr lägre än för medlemmar födda på 70-talet, vilket är helt orimligt! Med tanke på
det historiskt stora överskottet borde möjligheterna att rätta till den extremt skeva lönestrukturen vara
goda!
LR konstaterar att arbetsgivaren har fullgjort sin förhandlingsskyldighet.
Björn Gimbringer
Föreningsombud LR Orust
2022-06-08

Bilaga till budget 2023 med plan 2024-2025

Sektor omsorg
En av de största utmaningar vi har i välfärden är personalförsörjningen i framtiden.
Hur ska vi göra att den personal som arbetar vill arbeta kvar, och personalen som fyller 65 år ska orka
arbetar längre? Hur ska vi få fler som vill arbeta inom omsorgen?
Det är för få personer som söker omsorgsprogrammet.
Det behövs både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Både det som kan göras på Orust och
övergripande i landet. Lönen, en bra arbetsmiljö, tillräckligt med personal, chansen till
vidareutveckling, bra schema med tid för återhämtning och möjlighet att påverka det. Det finns många
saker vi kan göra för att personalen ska vilja arbeta i omsorgen på Orust. Det behövs göras
tillsammans med personalen som arbetar i verksamheten.
Det är det är ett fantastiskt bra arbete, givande och roligt att arbeta inom omsorgen. Men personalen
behöver rätt förutsättningar, många av Kommunalarna orkar inte arbeta kvar i omsorgen tills man blir
pensionär på grund av stress och dålig arbetsmiljön. Sju av tio Kommunalare blir fattigpensionären
enligt heltidsresan. Det måste ändras på.
Sjuktalen är höga, det var de innan covid-19 också, nu har personalen haft två tuffa år och står inför en
riktigt tuff sommar så det stora utmaningar om vi ska klara detta.
Det arbetas med att sänka sjuktalen men det behövs fler insatser.
Ni politiker har fattat ett beslut att när man har varit sjuk fem gånger på en tolvmånadsperiod ska man
till företagshälsovården det är bra, man behöver se vad problemet är. Är det arbetsmiljön kan man göra
någonting där? Eller väntar man på ex. en operation. Sedan har ni som politiker även fattat ett beslut
det ska vara ett första dags intyg när man varit sjuk sex gånger, det gör inte personalen friskare, man
måste ta reda på orsakerna till varför man är sjuk. Eventuellt sätta in åtgärder på både individuellt och
på arbetsplatsen.
Orust Kommun arbetar tillsammans med Sunt arbetsliv.
Sunt arbetslivs friskfaktorer
 Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
 Delaktighet och möjlighet att påverka beslut
 En välutvecklad kommunikation och feedback
 Ett välfungerande SAM systematiskt arbetsmiljö arbete i vardagen
 En välfungerade rehabiliteringarbete för kort och långsjukskrivning
 Rättvis och transparant organisation
 Kompetensutveckling under hela yrkeslivet
 Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning
Detta är enligt forskning framgångs faktorer, som vi tillsammans behöver arbeta med.
Om man vill nå upp till målet att vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om sin personal och har en
bra arbetsmiljö. Som personal behöver man kunna ha möjlighet att påverka sitt arbete och schema. Det
finns otroligt duktiga och ambitiös personal som arbetar i våra olika verksamheter.

Bra att man vill satsa på arbetsskor till ”viss” personal inom omsorgen och kost och lokalvård,
Kommunal förutsätter att alla som behöver arbetsskor får det.

Sektor Lärande
Bra att man satsar på tidiga insatser i skolan, det behövs utvecklas. Bra att särskolan har fått mer i
budget. Det är viktigt att jobba med förebyggande insatser.

Kommunal tycker att ni som politiker behöver visa uppskattning till all den personal som har arbetat
med civid-19 smittan inom hela Kommunals avtalsområde. Alla har slitit efter bästa förmåga med
skyddsutrustning som har varit en fruktansvärd arbetsmiljö för många av personalen.

Kommunal är oeniga till budgeten, på grund av att det är övergripande och otydlig så vi kan inte fatta
beslut.
Ni som politiker vill att Orust ska vara en öppen och tillgänglig Kommun där medborgarna ska kunna
medverka och påverka sin framtid och där varje möte med Kommunen ska präglas av jämlikhet,
kvalité och god service. Då måste personalen i Orust Kommun få förutsättningar att göra ett bra
arbete.
Vi har tillsammans stora utmaningar att säkra välfärden både inom lärandet och omsorgen, det innebär
att vi tillsammans måste få människor att vilja arbeta i dessa verksamheter. Då måste det bli mer
attraktivt att arbeta dessa yrken.
Med vänliga hälsningar
Kommunal Orust
Anette Helleborn
2022-06-09

…………………………

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-15

§98
KS/2022:88
Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01.
2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en sänkt skattesats
med 10 öre jämfört med 2022.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna
samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande justeringar av målen.
4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet finansiella mål är tre
mål istället för fyra mål.
5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel % av
verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av skatter och
statsbidrag.
6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning till istället
hållbart samhälle.
7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering.
8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2023 samt
preliminärt för 2024 och 2025.
9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av
budgeten och flerårsplanen.
10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt
kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom
ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.
11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt miljö
och byggnadsnämnden.
12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 2024 och
2025.
13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025.
14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2023.
15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder
under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor.
16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra
taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige.
17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick mot 2032, bilaga
1.
Sammanfattning av ärendet
Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna för
Orust kommun har tagit fram ett budgetförslag för 2023 med plan för 2024 och 2025.
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Årets resultat budgeteras till ett överskott som följer det finansiella målet. Resultatnivån under
planperioden budgeteras till mellan 22-25 miljoner kronor, vilket motsvarar 2-2,3 % av skatter
och statsbidrag.
Budgeten innehåller en sänkt skattesats med 10 öre under år 2023, 10 öre under år 2024 och 15
öre under år 2025, sammantaget 35 öre under planperioden.
Budgetförslaget innehåller stora satsningar till verksamheterna. Från och med år 2023 tillförs
sektorerna närmare 25 miljoner kronor i satsningar och dessutom närmare 35 miljoner kronor i
pris- och löneökningar. Fram till och med år 2025 tillförs sektorerna totalt 36 miljoner kronor i
satsningar. Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd tilldelas driftbudgetramar per sektor.
Myndighetsnämnderna har inget planerings- eller verksamhetsansvar och tilldelas därför ingen
budgetram.
Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 miljoner kronor för att förbättra
service och tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter och för att förstärka
utvecklingsenheten för att kunna arbeta mer offensivt med näringslivet och turismfrågor.
Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 miljoner kronor för år 2023 och 6,6 miljoner kronor för
hela planperioden för volymförändringar inom förskola och skola samt för att förstärka och
utöka tidiga insatser genom utvecklad samverkan mellan skola och omsorg. Målet är att ännu
tidigare jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap.
Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 miljoner kronor för år 2023 och 19,7 miljoner kronor
för hela planperioden för volymförändringar inom äldreomsorg samt förstärkning på
förebyggande stödverksamheter såsom Klubb Busa och projekt Timmerhult. Klubb Busa riktar
sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och projekt Timmerhult syftar till att både skapa
meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför arbetsmarknaden och för de med
daglig verksamhet samt som ett led i vårt hållbarhetstänk för återbruk. Dessutom tillförs sektorn
en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till vissa personalgrupper.
Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 miljoner kronor för år 2023 och 2,6 miljoner
kronor för hela planperioden för att höja investeringsbidraget till föreningar och förstärkningar
inom miljö- och bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten för att höja servicenivån
och till bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta
näringslivets och kommunmedlemmarnas förväntningar. Likt vissa personalgrupper inom sektor
omsorg får medarbetare inom kost och lokalvården en arbetsmiljösatsning på arbetsskor.
Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. Från år 2023 ingår
hållbarhetsarbetet tydligare med Agenda 2030 i målstyrningen. De finansiella målen för god
ekonomisk hushållning, som ändras från fyra mål till tre är utifrån förutsättningarna i budgeten
möjliga att uppnå under hela planperioden. Likviditetsmålet som försvinner som eget mål följs
löpande upp i finansrapporten. Likviditeten är en ögonblicksbild och är ovanlig som finansiellt
mål. Mätningen av det finansiella målet för resultatet ändras för att bättre jämföras med andra
kommuner.
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-15

Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 625 miljoner kronor, varav
högst 210 miljoner kronor för år 2023. Satsningar sker bland annat på två nya förskolor,
ombyggnad och utbyggnad av reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny brandstation, ny
gruppbostad samt gång- och cykelvägar.
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden
beräknas öka med högst 85 miljoner kronor för 2023 och 263 miljoner kronor under
planperioden till totalt en nivå på 803 miljoner kronor i slutet av år 2025.
I vår lokalförsörjningsprocess beslutar fullmäktige årligen i samband med budgeten om en
övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som blickar 5-10 år framåt, se bilaga 1.
Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investeringsbudget och i den operativa
lokalplaneringen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Lars Larsson (C) och Martin Reteike (MP) meddelar att de avstår från att delta i beslutet, då de
avser att presentera ett eget budgetförslag på kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02
Majoritetens förslag till budget 2023 med plan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan för 2023-2027 med utblick mot 2032 daterad 2022-06-01
Samverkansprotokoll enligt MBL §11 och 19, Centrala samverkansgruppen 2022-06-09
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Revisorer
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Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Finansrapport april 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna finansrapport april 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningens ekonomienhet har upprättat en finansrapport efter april
månads utgång 2022 med avstämning mot finanspolicyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-28
Finansrapport april 2022 daterad 2022-05-03
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef
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Datum

Diarienummer

2022-05-03

KS/2022:809

Kommunstyrelseförvaltningen
Susanne Ekblad
tel 0304-33 42 82
fax 0304-33 41 85
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Finansrapport april 2022
Uppföljning av ramar och riskbegränsningar
Not
Långfristig
låneskuld (mnkr)

1

2022-04- 2021-1230

540

31
540

Utnyttjad
0

Andel lån med
rörlig ränta (%)

policy eller särskilt

m

beslut
Max 590 mnkr
(KF 2021-09-09 § 84)

0 fullmäktige godkänd

(mnkr)
Kommuninvest

Ino
limit
Ja

Inom ramen för av

byggnadskreditiv
Långivarandel (%):

Limiter 2022 enligt

Ja

långsiktig upplåning.
1

100

1

40,74

Räntebindningstid
(år)

-

100
43,52 Max 65 %

1 år

1 år 9

7 mån

mån

Ja

-

-

0,78 -

-

Genomsnittlig
låneränta senaste

1

0,73

12 mån (%)
Räntekostnad
(mnkr)
Kapitalförfall inom
1 år (%)
Kapitalbindningstid
(år)
Derivatvolym
(mnkr)

1
1

8,7
(prognos)

6,7

24,07

18,52

2 år 11

3 år 0

mån

mån

Budget 7,7 mnkr (KF
2021-09-09 § 84)
Bör spridas med 10-15
% varje år
-

Nej
Nej
-

Endast hantering av
0

0 under-liggande lån med
syfte att förändra

Ja

räntebindningen.
Volymen får inte
överstiga den totala
låneskulden.
En månads bruttoLikvidberedskap
(mnkr)

utbetalningar inkl.
3

105,3

86,4 check-räkningskredit.

Ja

Totalt ca 55 mnkr (KF
2021-09-09 § 84)

Utnyttjad
checkräkningskredi

Max 50 mnkr.
3

0

0 I nuv. bankavtal 30

t (mnkr)

mnkr.

Fordonsleasing,

Max 20 mnkr.

aktuell skuld

10,4

12,5 Redovisas som

(mnkr)
Borgensbeslut
(mnkr)

Ja

Ja

driftkostnad.
4

409,6

409,6

Max 500 mnkr (KF
2019-08-22 § 67)

Ja

2

Noter finansrapport
1. Låneskuld
Kommunens låneskuld uppgick 2022-04-30 till 540 mnkr, vilket innebär en
oförändrad låneskuld sedan årsskiftet (2021-12-31 540 mnkr).
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. Det innebär att låneskulden får öka upp till 590 mnkr (KF 2021-09-09
§ 84). Mot bakgrund av god likviditet vid årets början, högre prognostiserat
resultat för året än budget och att investeringsprognosen ligger lägre än budget
behövs sannolikt inte någon nyupplåning i år.
Under perioden januari-april har ett lån omsatts på totalt 25 mnkr till rörlig ränta.
Datum

Belopp,

Fast

Rörlig

mnkr

ränta

ränta vid

%

lånetillfäll

Löptid, år

et %
Nyupplåning
Summa
Omsättning
21/3

25

Summa

25

0,265 %

5,2

Amortering

Summa

Kommuninvest i Sverige AB är långivare till samtliga lån. Övriga tillåtna
motparter enligt finanspolicyn vid upplåning är: Danske bank, Handelsbanken,
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Nordea, SBAB, Swedbank och Orusts Sparbank. Offertförfrågan brukar ställas till
samtliga tillåtna motparter utom SBAB. Det har endast varit Kommuninvest som
lämnat offert de senaste åren.
Motpart lån
(mnkr)
Kommuninvest

Låneskuld

Låneskuld Förändring

Låneskuld

2022-04-

2021-12-

2021-12-

30

31

31

540

540

0

540

4

Graferna nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.

Kommunens skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall
sprids över tiden. Risken för påtaglig kostnadsökning och ändrade
marknadsräntor minimeras på så vis. Enligt finanspolicyn bör kapitalförfall
spridas så att den totala låneskulden förfaller till betalning med cirka 10-15 %
varje år. Under det kommande året förfaller fem lån på totalt 130 mnkr (24,07 %).
Kapitalförfallet ryms inte inom finanspolicyns limit. Nyckeltalet beräknas på de
kommande 12 månader från avstämningsdatumet för finansrapporten.
Avstämning mot finanspolicyn vid tillfället då lånet upptas baseras på andelen
som förfaller per kalenderår. Detta gör att nyckeltalet inte alltid ryms inom
limiten i finanspolicyn vid avstämning under året, men bör göra det vid
helårsavstämningen. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen
är 2 år och 11 månader.
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Enligt finanspolicyn får maximalt 65 % av den totala låneskulden ha rörlig ränta.
Andel fast ränta ska spridas på olika löptider, med en maximal löptid på 10 år.
Kommunen hade 2022-04-30 18 lån varav nio lån med rörlig ränta (40,74% av
skuldportföljen) och resten med fast bunden ränta. Kommuninvest anger att
cirka 30 % av skuldportföljen är lämpligt ur Orusts perspektiv att ha rörlig ränta
på. Lånens storlek varierar mellan 15 mnkr och 45 mnkr. Den fasta räntan
varierar mellan 0,27 % och 4,02 %. Genomsnittsräntan i nuvarande skuldportfölj
är 0,73 %. Det är sannolikt den lägsta genomsnittsräntan kommunen haft på sina
lån. Det är i alla fall den lägsta genomsnittsräntan de senaste 10 åren.
Genomsnittsräntan var exempelvis 2012-12-31 2,94 %.
I mars 2021 godkände Kommuninvest kommunens ansökan om Grönt lån för
investeringsprojektet Om- och tillbyggnad av Ellös avloppsreningsverk. Ansökan
gäller upplåning av 200 miljoner kronor mellan åren 2021-2025. Grönt lån
innebär att pengarna kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel
ska göra skillnad för miljön. Grönt lån innebär också något lägre ränta och
möjlighet att marknadsföra kommunens hållbara investeringsprojekt på
Kommuninvests webbplats. Ännu har inget grönt lån upptagits.
För hela 2022 beräknas räntekostnaderna uppgå till 8,7 mnkr för de externt
långfristiga lånen. Det är 2 mnkr högre än för år 2021 och 1 mnkr högre än
budgeterade räntekostnader för 2022 (7,7 mnkr). Högre ränteläge och
nyupplåning är anledningen till budgetavvikelsen.
Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen är 1 år och 7 månader.

2. Räntekänslighet
På rapportdagen den 30 april var STIBOR 3-månaders räntan 0,37 %, 6månaders räntan 0,76 % och den långa SWAP 10-års räntan 2,34 %. Grafer och
tabeller nedan visar räntorna i mer detalj.
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Förväntade Stibor räntor
Nedan tabell visar förväntade framtida implicita räntor, baserat på marknadsdata
från stängningskurser dagen innan analysdatumet.
Index
SIOR
Förändring
STIBOR1W
Förändring
STIBOR1M
Förändring
STIBOR3M
Förändring
STIBOR6M
Förändring

Senast
0.90%
0.90%
0.11%
0.37%
0.76%

Förväntad om 1 år
3.39%
2.50%
3.36%
2.47%
1.94%
1.83%
2.23%
1.86%
2.46%
1.70%

Förväntad om 2 år
2.19%
1.29%
2.20%
1.31%
2.47%
2.36%
2.59%
2.22%
2.71%
1.95%

Förväntad om 3 år
2.46%
1.57%
2.46%
1.57%
2.40%
2.29%
2.46%
2.09%
2.58%
1.82%

Till skillnad från senaste finansrapporten har räntemarknaden förändrats snabbt
mot högre räntor på grund av oroligheterna i vår omvärld. Under de senaste tre
månaderna har de långa räntorna ökat med ca 1-1,5 %. Kommunens snittränta
beräknas öka med 1 % och uppgå till 2,93 % om 10 år inklusive refinansiering,
det vill säga omsättning av nuvarande skuldportfölj.
Från år 2013 har kommunens räntekostnader stadigt minskat till följd av
gynnsammare räntemarknad vid omsättning samt på grund av amortering
(minskning av låneskulden). Från år 2023 beräknas kommunens räntekostnader
öka kraftigt igen till ungefär samma nivåer som för 10 år sedan. Det beror på
högre räntor vid nyupplåning och omsättning. På grund av stora investeringar
kommer låneskulden att öka igen under kommande år.

Om räntan skulle höjas med 1 % innebär det en ökad räntekostnad för
kommunen med cirka 2,2 mnkr per år de närmaste 10 åren. Räntekänsligheten
har beräknats på nuvarande skuldportfölj inklusive refinansieringsantagande, det
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vill säga inklusive beräknad omsättning på de lån som förfaller inom en tio års
period, men utan nyupplåning.
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3. Likvidberedskap och bekräftade kreditlöfte
Kommunen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månads
bruttoutbetalningar (ca 55-75 mnkr) inklusive checkräkningskredit. Den 30 april
hade kommunen 75,3 mnkr i likvida medel på banken plus
checkräkningskrediten om 30 mnkr. Likvidberedskapen har under året varit
mycket god, se nedan diagram. Det beror bland annat på hög likviditet vid årets
början samt det positiva resultatet från 2021.
Förutom löpande in- och utbetalningar, som under året kan variera kraftigt, ska
den likvida beredskapen kunna möta större utbetalningar från
investeringsverksamheten. Årets nettoinvesteringar budgeteras till 171,3 mnkr
(2022-03-10 § 33). Periodens utfall (januari-april) uppgick till 12,2 mnkr.
Helårsprognosen för investeringarna per sista april bedöms till 141 mnkr.
Likviditetsberedskap

2022-04-30

2021-12-31

Förändring

105,3

86,4

+18,9

(mnkr)
Likvida medel
(bankkonto) inklusive
checkräkningskredit (30
mnkr)
Bekräftad

Utnyttjat

Utnyttjat

Förändrin

Bekräftat

Kvar

checkräkningskre

2022-04-

2021-12-

g

belopp

att

30

31

dit (mnkr)

utnyttj
a

Orusts Sparbank

0

0

0

30

30
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4. Borgensförbindelser
Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för stiftelser,
föreningar och andra externa parter.
Stiftelsen Orustbostäder
Motpart lån

Utnyttjad

Utnyttjad

Beviljad

Kvar av

borgen

borgen

borgen

beviljad

2022-04-30

2021-12-31

2022

borgen

Orust Sparbank

1,2

1,2

Kommuninvest

408,4

408,4

Summa

409,6

409,6

500

90,4

(mnkr)

Under året har Stiftelsen Orustbostäder hittills omsatt två lån, ett på 31,5 mnkr
till fast bunden ränta på 2,23 % och en löptid på 5 år och ett lån på 26 mnkr till
fast bunden ränta på 2,41 % och en löptid på 7 år.
Övriga borgensförbindelser
Gäldenär (mnkr)

Utnyttjad

Ingående

Förändring

borgen

balans

jämfört med

2021-12-31

2021-01-01

2021-01-01

Orust Golfklubb

0,9

1,1

-0,2

Waldorffastigheter på Orust

5,3

5,9

-0,6

6,2

7,0

-0,8

ek. förening
Summa

Övriga borgensförbindelser uppdateras endast vid årsskiftet.
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Finansiell ordlista
Kortfristigt lån Lån som löper på mindre eller lika med 1 år
Långfristigt lån Lån som löper på mer än 1 år
Likvidberedskap Tillgängliga medel för att möta löpande utbetalningar
Långivarandel Andel i % av lånen hos långivare
Kapitalbindning Den tid lånet är garanterat (=återstående löptid i befintliga lån)
Kapitalförfall inom 1 år Andel i % av den totala låneskulden som förfaller till
återbetalning inom 1 år
Limit Gräns för risktagande
Checkräkningskredit En checkräkningskredit är en kredit, utfärdat av en bank,
upp till ett visst belopp utöver beloppet som finns på checkkontot. Man kan säga
att det är en form av lån eller finansieringskälla med en kreditgräns som
utfärdaren beviljat. En checkräkningskredit fungerar enkelt uttryckt på samma
sätt som ett vanligt kreditkort.
Portfölj Finansiell tillgång som är placerad i olika värdepapper eller skuld som
består av krediter med olika löptider, räntebindning med mera.
Räntebindningstid Tidsperiod under vilken räntan på ett lån eller en placering är
fast.
Derivatinstrument Finansiellt instrument som är kopplat till andra finansiella
instrument vid en specifik tidpunkt i framtiden och där kursutvecklingen bestäms
av utvecklingen för ett eller flera underliggande instrument. Ett derivatinstrument
har alltid två parter och utgör ett slags kontrakt. Ett exempel är swap.
Ränteswap Avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast räntesats och
vice versa
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Byggnadskreditiv Det lån som kan tecknas i samband med husbyggnationer
kallas för byggnadskreditiv.
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 83
Finansrapport april 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-11

KS/2022:809

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna finansrapport april 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningens ekonomienhet har upprättat en finansrapport efter april
månads utgång 2022 med avstämning mot finanspolicyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-28
Finansrapport april 2022 daterad 2022-05-03
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Diarienummer HSNN 2018-00144

Samverkansavtal avseende
ungdomsmottagning i Orust
kommun
Avtalsparter:
Västra Götalandsregionen genom Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
och Orust kommun
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1 AVTALSPARTER
Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning tecknas mellan Västra Götalands
läns landsting genom norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Orust kommun.

2 AVTALSTID
Avtalet gäller under perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022 med möjlighet
till förlängning tolv månader efter överenskommelse mellan parterna. Vid
nyttjande av förlängning ska parterna vara eniga senast den 30 juni 2022.

3 AVTALETS SYFTE
Avtalet avser verksamheten vid ungdomsmottagningen i Orust kommun och har
som syfte att beskriva inriktning, åtaganden, organisation för
ungdomsmottagningen samt den ekonomiska ansvarsfördelningen mellan norra
hälso- och sjukvårdsnämnden och Orust kommun
Vidare syftar avtalet till att säkerställa att parterna har kontinuerlig dialog under
avtalstiden.

4 VÅRDGIVARE
Västra Götalandsregionen är vårdgivare och huvudmannaskapet för
ungdomsmottagningen i Orust kommun. Orust kommun är samarbetspartner och
delfinansiär.

5 VERKSAMHETENS INNEHÅLL
Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som ska ses som ett komplement till
övrig hälso- och sjukvård och till kommunens hälsofrämjande och förebyggande
arbete.

Ungdomsmottagningen ska genom ett hälsofrämjande förhållningssätt främja en
god fysisk och psykisk och social hälsa samt stärka, stödja och motivera
ungdomar i övergången mellan ungdom och vuxenliv. Ungdomarna ska ges
förutsättningar för att kunna göra hälsosamma val av levnadsvanor.
Ungdomsmottagningen ska kännetecknas av hög kvalitet, god tillgänglighet, gott
bemötande och valfrihet. Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga vuxna
till och med 24 år.
Följande verksamhetsformer och insatser ska erbjudas:
•
•
•
•

Öppen mottagning
Individuella besök
Gruppverksamhet
Telefonrådgivning
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•
•
•
•
•

Utåtriktat arbete
Informationsarbete
Samverkan i individärenden
Samverkan med andra verksamheter i närområdet
Digitala tillgänglighetslösningar och e-tjänster

Ungdomsmottagningarnas verksamhet utgår ifrån lokala behov och
förutsättningar. Rätt kompetens hos personalen krävs för att göra adekvata
bedömningar och för att vid behov lotsa den unge vidare till andra instanser.
Ungdomsmottagningen är ingen remissinstans

5.1 Rådgivning, undersökning och behandling
Ungdomsmottagningen ska arbeta med hälsofrågor som kan hänföras till
ungdomstiden och en förberedelse för vuxenlivet. Arbetet på ungdomsmottagningen
ska omfatta både fysisk hälsa, psykisk hälsa social och sexuell hälsa.
Ungdomsmottagningen är inte en remissinstans för utredning.

5.2 Utåtriktat och uppsökande arbete
Ungdomsmottagningen ska arbeta utåtriktat tillsammans med skolor där även
särskolorna omfattas. Andra arenor kan vara föreningar och fritidsgårdar mm.
Målsättningen är att alla högstadieelever i upptagningsområdet ska ha besökt eller ges
kännedom om ungdomsmottagningen.
Det utåtriktade och uppsökande arbetet ska utgöra minst 20 procent av
verksamheten.

5.3 Samverkan
Ungdomsmottagningen bedrivs i samverkan mellan Orust kommun och norra
hälso- och sjukvårdsnämnden. Verksamheten ska utvecklas i samverkan med
kommunala verksamheter som arbetar med ungdomar, vårdcentral, elevhälsa,
psykiatriska enheter och andra aktörer på orten som arbetar med ungdomar.
Den organisatoriska samverkan mellan parterna ska utvecklas och stärkas, i syfte att
tillskapa en lokal förankring efter ungdomars behov.
5.3.1 Utvecklingsåtaganden i samverkan

Utvecklingsområden för ungdomsmottagning kan vara att undersöka
förutsättningarna för att verksamhet som riktar sig till barn- och ungdomar
samlokaliseras i exempelvis ungdomscentraler/ungvux.
5.3.2 Strategisk styrgrupp

En strategisk styrgrupp ska finnas som ska bestå av representanter för de båda
avtalsparterna. Styrgruppens uppgift är att ansvara för strategisk koordinering och
utveckling. Styrgruppen ska årligen ha en gemensam uppföljning av
verksamheten vid ett och samma tillfälle.
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5.4 Tillgänglighet och öppettider
Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska
vara lätt för alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor.
Ungdomarna ska ha möjlighet att boka tid utanför skoltid och kunna komma till
ungdomsmottagningen utan att ha bokat en tid.
Information om öppettider, telefontider mm ska vara lätt för ungdomarna att hitta via
Internet. Informationen ska finnas på UMO.se/Ungdomsmottagningen på Internet.
Ungdomsmottagningens tillgänglighet ska utgå från ungdomarnas behov.
Tillgängligheten till ungdomsmottagningen ska säkerställas genom att
ungdomsmottagningen i varje kommun ska erbjuda kvällsöppna mottagningar till
minst kl. 18.00, minst en kväll per vecka i varje kommun.
Ungdomsmottagningarna ska i möjligaste mån vara öppna minst en dag per vecka
för fysiskt besök i varje kommun under semesterperioden.

5.5 Jämlik vård
Alla ungdomar ska uppleva att de bemöts och behandlas på ett likvärdigt sätt och
får likvärdig tillgång till ungdomsmottagningen oavsett kön, ålder, sexuell
identitet, funktionsnedsättning, social ställning, etnicitet eller religiös tillhörighet.

5.6 Valfrihet
Ungdomar kan fritt välja vilken ungdomsmottagning de vill besöka inom hela
Västra Götaland, oavsett huvudman.

5.7 Bemanning och kompetens
Bemanningen på en ungdomsmottagning ska vara tvärprofessionell och bestå av
både medicinsk och psykosocial kompetens.
I Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022
anges lämplig bemanning vilket är per 3250 ungdomar i målgruppen:
Barnmorska 1,0 tjänst
Kurator 1,0 tjänst
Läkarmedverkan
Ungdomsmottagningen i Orust kommun bemannas med följande:
Barnmorska 0,50 tjänst
Kurator 0,50 tjänst
Läkarmedverkan
När personal vid ungdomsmottagningen är anställda av olika arbetsgivare ska
semestern under sommaren samordnas så att ensamarbete undviks.
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5.8 Verksamhetschef och medicinskt ansvarig
Ungdomsmottagningen ska ledas av en verksamhetschef anställd inom Västra
Götalandsregionen.
Verksamhetschefen för ungdomsmottagningen har det samlade ledningsansvaret,
vilket också innefattar det medicinska ledningsansvaret. Verksamhetschefen får
bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast
om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.
Verksamhetschefen får dock uppdra åt sådan befattningshavare inom
verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda
ledningsuppgifter, som till exempel det medicinska ledningsansvaret. Den
medicinskt ledningsansvarige ska biträda verksamhetschefen då det gäller frågor
om medicinska rutiner, medicinsk säkerhet med mera.
Västra Götalandsregionen är driftansvarig för verksamheten. Inför eventuellt
förändrat driftansvar ska parterna sammankallas för dialog och förhandling
(se 11.1 Ändringar och tillägg i avtalet).

6 LOKALER OCH UTRUSTNING
Regionen och kommunen ansvarar för att lokalerna är ändamålsenliga och
uppfyller gällande krav. Lokalerna ska vara tillgängliga för personer med olika
typer av funktionsvariationer.
I Orust kommun är ungdomsmottagningen lokaliserad till adress: Södra
Strandvägen 19A, Henån

6.1 Samordningsansvar
När två eller flera arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de
samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden.
Var och en av parterna är skyldiga att se till att inte deras verksamhet utsätter
någon annan som arbetar där för risker för ohälsa eller olycksfall.
Samordningsansvaret på ett fast driftsställe ligger enligt arbetsmiljölagen i första
hand på den som råder över driftsstället, men ska definieras och utformas
gemensamt. Den som känner en anläggning bäst och har det juridiska och
ekonomiska ansvaret är den som råder över arbetsstället. Samordningsansvaret
innebär att se till att skyddsarbetet samordnas även för de arbetstagare som är
anställda hos någon annan. Övriga arbetsgivare och de som arbetar på platsen ska
följa de anvisningar som den samordningsansvarige ger. Den
samordningsansvarig ska till exempel informera all personal om rutiner för larm,
utrymningsvägar samt svara för att det finns personalutrymmen och sanitära
anordningar.
Västra Götalandsregionen är samordningsansvarig för Orusts
ungdomsmottagning.
Att det finns en samordningsansvarig arbetsgivare gör inte att annan arbetsgivare
slipper det normala ansvaret för de egna arbetstagarnas arbetsmiljö.
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Samordningsansvaret gäller bara samordningen och är inte något totalansvar.
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska följas.

7 PATIENTAVGIFTER
Ungdomsmottagningen ska följa Västra Götalandsregionens regler och rutiner
gällande patientavgifter och debitera patientavgift med de belopp som regionen
fastställer. Intäkterna ingår i ungdomsmottagningens budget.

8 MEDICINSK KVALITET OCH DOKUMENTATION
Ungdomsmottagningen ska erbjuda vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen
samt i enlighet med vad som gäller inom respektive specialitet vad avser bl.a.
kvalitetskrav och medicinsk praxis.
Ungdomsmottagningen ska bedriva ett fortlöpande, systematiskt och
dokumenterat arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling så att hälso- och
sjukvårdslagens krav på god kvalitet i hälso- och sjukvård tillgodoses. Arbetet ska
uppfylla de krav på kvalitetssystem och kontinuerligt utvecklingsarbete som
anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9).
Dokumentation ska ske enligt gällande lagstiftning.

9 Rapportering, uppföljning
Verksamhetschefen ansvarar för att uppföljning och rapportering sker enligt vad
som beskrivs nedan.
Ungdomsmottagningen ska årligen senast 25 februari lämna
verksamhetsberättelse till hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen.
Mall för verksamhetsberättelsen upprättas i av samverkansparterna norra hälsooch sjukvårdsnämnden och kommunen i samråd med beställd primärvård.
Ungdomsmottagningen ska delta i och rapportera resultat från verksamheten till
regionala och nationella samarbeten som syftar till statistik,
verksamhetsjämförelser och kvalitetsuppföljning.
Ungdomsmottagningen ska till berörd patientnämnd lämna de uppgifter som
nämnden behöver för att fullgöra sitt uppdrag, informera Västra
Götalandsregionen om fall som anmälts enligt Lex Maria samt om ärenden där
patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begärt uppgifter.
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10 ERSÄTTNING
Verksamheten vid ungdomsmottagningen samfinansieras av norra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Orust kommun.
Ersättningen ska täcka verksamhetens alla kostnader, inkl. läkemedel och tolk.
Ersättningsnivån justeras årsvis med Västra Götalandsregionens indexuppräkning.
Parterna kan i samråd komma överens om annan uppräkning.
Västra Götalandsregionen ersätter enligt schablon patientströmmar från andra
delar av regionen.
Patientavgifter debiteras enligt gällande regelverk. Intäkten är beaktad i
ungdomsmottagningen budget.
Ungdomsmottagningen
i Orust kommun,
ersättning år 2019

HSN

Orust
kommun

Totalt

Orust
Ungdomsmottagning

956 250 kr

318 750 kr

1 256 000 kr

Kommunens finansiering består av deltagande med egen personal i form av
50 procent (%) kurator.

11 AVTALSVILLKOR
För att bli gällande ska detta avtal godkännas av båda parter.

11.1 Ändring och tillägg i avtalet
Om det under avtalsperioden skulle inträffa väsentliga förändringar i
förutsättningarna för ingånget avtal äger endera parten rätt att begära
förhandlingar om ändringar och tillägg i avtalet.
Sådana väsentliga förändringar kan vara nya lagar, förordningar, politiska beslut
som ingen av parterna kan råda över eller ändring av medicinsk praxis avseende
den vård som avtalet omfattar.
Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligt godkännas av parterna för att
vara gällande.

11.2 Hävning av avtalet
Vardera parten äger rätt att häva avtalet om den andra parten i väsentligt
hänseende inte utför sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter
skriftlig erinran.
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11.3 Tvist
Tvist mellan parterna rörande tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första
hand avgöras i förhandling mellan parterna och först därefter i allmän domstol.
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UNDERSKRIFTER

Detta avtal med tillhörande bilagor är upprättat i två likalydande exemplar där
parterna tagit var sitt original.
2019-

2019-

För norra hälsooch sjukvårdsnämnden

För Orust kommun

Ulrik Hammar
Ordförande

Catharina Bråkenhielm
Ordförande
Kommunstyrelsen

Kom

Datum

Diarienummer

2022-05-30

KS/2021:465

Kommunförvaltningen
Helena Arvedahl
telefon 0304-334280
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Samverkansavtal Ungdomsmottagning
Förslag till beslut
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att förlänga nuvarande
samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Orust kommun avseende
ungdomsmottagning till 31 december 2023.
Sammanfattning av ärendet
Ungdomsmottagningen bedrivs enligt avtal i samverkan mellan Västra
Götalandsregionen och Orust kommun.
Kommunstyrelsen har sedan tidigare tecknat ett avtal med regionen att bedriva
Ungdomsmottagning i gemensam regi för perioden 2019-01-01- 2022-12-31.
Bedömning
Bedömningen är att det för den enskilde är värdefullt att Ungdomsmottagningarna
bedrivs på ett likvärdigt sätt i kommunerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-30
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
Västra Götalandsregionen

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorschef
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Orust kommun
Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07

§37
KS/2021:465
Förlängning av samverkansavtal ungdomsmottagningen
Utskottet för omsorg beslutar att
Föreslå kommunstyrelsen besluta att förlänga nuvarande samverkansavtal mellan Västra
Götalandsregionen och Orust kommun avseende ungdomsmottagning till 31 december 2023.
Sammanfattning av ärendet
Ungdomsmottagningen bedrivs enligt avtal i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och
Orust kommun.
Kommunstyrelsen har sedan tidigare tecknat ett avtal med regionen att bedriva
Ungdomsmottagning i gemensam regi för perioden 2019-01-01- 2022-12-31.
Bedömning
Bedömningen är att det för den enskilde är värdefullt att Ungdomsmottagningarna bedrivs på ett
likvärdigt sätt i kommunerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-30
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
Västra Götalandsregionen
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INFORMATION
2022-05-13

Anna Lilja Qvarlander
Vård och Omsorg

Information om kommande förslag till
förlängning av rekommendation om
tilläggsfinansiering kunskapsstyrning
socialtjänst
Den 10 juni förväntas SKR:s styrelse behandla frågan om en
förlängning av nuvarande rekommendation (2020-2023) om
tilläggsfinansiering för det gemensamma arbetet med stöd till
kunskapsstyrning i socialtjänsten. Förslaget är att nuvarande
rekommendationsperiod förlängs, till och med 2024.
Vi vill med den här informationen beskriva bakgrunden till
förslaget, ange tidsplanen för processen samt bjuda in till
informationsmöten under maj månad där det finns möjlighet att
ställa frågor inför den fortsatta processen.
Nuvarande rekommendation
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (nuvarande Sveriges
Kommuner och Regioner) beslutade vid sammanträde den 14 december
2018:
1. Att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena
uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt
19,5 mkr årligen, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen.
Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).
2. Att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för
SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i
respektive kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10
procent.
3. Att en uttalad avsikt från SKL:s styrelse är att finansiering och
organisering permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar
långsiktigt.

Sveriges Kommuner och Regioner
info@skr.se, www.skr.se
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315

2022-05-13

Vårt dnr:
18/00295

4. Att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt
be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade
förslaget senast den 15 juni 2019.
Resultatet hittills i korthet
288 av landets 290 kommuner beslutade under 2019 att anta
rekommendationen, och sedan det första verksamhetsåret 2020 har
tilläggsfinansieringen bland annat inneburit en utveckling av
brukarundersökningarna och de nationella kvalitetsregister som
kommunerna använder. Dessutom har kompetensutvecklingskonceptet
Yrkesresan kunnat förberedas, liksom satsningar på individbaserad
systematisk uppföljning.
På nationell nivå har samverkan mellan olika nätverk strukturerats och
samverkan sker i allt högre grad med arbetet för kunskapsstyrning inom
hälso- och sjukvård. Beslut om satsningar och fördelning av de
gemensamma medlen sker i styrgruppen S-KiS. Detta är en kort
sammanfattning av det som hittills gjorts, fördjupad information finns i
bifogade bildspel med resultaten från 2021.
Flera skäl förslaget till förlängning
I arbetet med att ta fram ett underlag för beslut om långsiktigt gemensamt
arbetssätt och finansiering efter 2023, har slutsatsen blivit att det är bättre
att förlänga nuvarande rekommendation till och med 2024. De främsta
skälen till denna slutsats är:
-

Målet är ett långsiktigt arbetssätt och finansiering (punkt 3 i
nuvarande rekommendation). Därför är det en fördel att det är
SKR:s nya styrelse, som tillträder våren 2023, som fattar beslut om
den långsiktiga lösning som inleds under styrelsens mandatperiod.
Detta ger en starkare politisk legitimitet.

-

Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som
utgångspunkt för det långsiktiga arbetssättet. En proposition om en
ny socialtjänstlag kommer att läggas fram tidigast efter valet i höst,
och det är känt att den kommande lagstiftningen innehåller
skrivningar som berör området kunskapsstyrning.

-

Förslag och beslut om en ny socialtjänstlag innebär också
möjligheter till fördjupade diskussioner med staten om deras
långsiktiga bidrag till kunskapsstyrningen i socialtjänsten.

Av dessa skäl, vill SKR:s kansli föreslå att nuvarande rekommendation
förlängs, och därmed gäller till och med 2024.
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Konsekvens för kommunerna av förslaget
Om SKR:s styrelse beslutar enligt förslaget innebär det att arbetet utifrån
rekommendationen fortsätter med samma fokusområden under 2024.
De deltagande kommunernas finansiering blir densamma som fastställdes i
den ursprungliga rekommendationen, det vill säga 1,95 kr/inv/år.
Process inför beslut
Inför att SKR:s styrelse behandlar förslaget om förlängd tid för nuvarande
rekommendation, är vi angelägna om att informera kommunerna om
förslaget. Så här ser processen ut:








Den 21 april: Information och dialog i S-KiS (nationell styrgrupp
för kunskapsstyrning i socialtjänsten)
Den 29 april: Kort, muntlig information till socialchefsnätverket om
förslaget och processen
Den 4 maj: Muntlig information och dialog med NSK-S
Den 12 maj: Muntlig information till RSS-nätverket
Den 13 maj: Skriftlig information till samtliga socialchefer
Den 18 och 24 maj samt 1 juni: Öppna digitala informationsmöten
för kommunerna (se information och länkar nedan)
Den 10 juni: Beslut i SKR:s styrelse

Observera att kommunerna inte behöver fatta några beslut eller lämna
formellt svar innan ärendet har beretts och beslutats av SKR:s styrelse. Om
styrelsen fattar beslut om förlängning kommer SKR att återkomma med
mer information.
Välkommen på öppna informationsmöten
Vi kommer att gå igenom bakgrund, nuläge och blicka framåt samt ge
möjlighet till dialog om förslaget. Du kan bjuda in andra från kommunen
att delta på mötena. Ingen anmälan behövs utan du går in i mötet via länken
nedan.
Den 18 maj klockan 10.00-11.00:
https://zoom.us/j/99233833361?pwd=MWZLQS9YNHROb2dXWGNSSW
s5VUREQT09
Den 24 maj klockan 09.00-10.00:
https://zoom.us/j/93565793179?pwd=a3kyTTVjNG0xNnhHbXROL0NYc
Gp3UT09
Den 1 juni klockan 09.30-10.30
https://zoom.us/j/97107965929?pwd=WnlVRHhKTTI1bmtyQ3dFRGFqV
TcyZz09
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Mer information
Kort film om: Förslag på förlängning av rekommendation
kunskapsstyrning socialtjänst 2024 (screen9.com)
För ytterligare information, kommentarer och frågor, kontakta ansvarig
handläggare Anna Lilja Qvarlander, anna.lilja.qvarlander@skr.se
Stockholm 13 maj 2022
Mari Forslund
Sektionschef Stöd till kunskapsstyrning
Avdelningen för vård och omsorg
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Kommunförvaltningen
Helena Arvedahl
telefon 0304-334280
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Rekommendation om tilläggsfinansiering av kunskapsstyrning i socialtjänst
Förslag till beslut
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Förlänga nuvarande rekommendationsperiod till och med 2024 om tilläggsfinansiering
för att stödja kunskapsstyrning i socialtjänsten till en kostnad av 1,95 kr per invånare per
år, under förutsättning att beslut fattas i SKR´s styrelse 2022-06-10.
Sammanfattning av ärendet
SKR har beslutat att förbundet ska stödja medlemmarna i ett arbete för en jämlik,
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Tilläggsfinansieringen har bland annat
inneburit en utveckling av brukarundersökningarna och de nationella kvalitetsregister
som kommunerna använder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-30
Bilagor
Beslutet skickas till
Sektor Omsorg
SKR
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorschef omsorg

Orust kommun
Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07

§38
KS/2022:970
Förlängd rekommendation kunskapsstyrning i socialtjänst
Utskottet för omsorg beslutar att
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Förlänga nuvarande rekommendationsperiod till och med 2024 om tilläggsfinansiering för att
stödja kunskapsstyrning i socialtjänsten till en kostnad av 1,95 kr per invånare per år, under
förutsättning att beslut fattas i SKR´s styrelse 2022-06-10.
Sammanfattning av ärendet
SKR har beslutat att förbundet ska stödja medlemmarna i ett arbete för en jämlik, jämställd och
evidensbaserad socialtjänst. Tilläggsfinansieringen har bland annat inneburit en utveckling av
brukarundersökningarna och de nationella kvalitetsregister som kommunerna använder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-30
Bilagor
Beslutet skickas till
Sektor Omsorg
SKR
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om Ängås Generationspark
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna genomförande av generationspark i Svanesund.
2. Finansiering av projektet på 4 miljoner kronor sker inom årets
investeringsbudget (KF 2022-03-10 § 33) utifrån att helårsprognosen i april visar
lägre utfall än budgeterat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-30 att uppdra till förvaltningen att utreda och
genomföra en generationsöverskridande mötesplats i Svanesund, Ängås.
Syftet med generationsparkens framtagande är att skapa en gemensam yta i Svanesund
där både barn och vuxna kan samlas för att utöva olika former av fysiska aktiviteter
samtidigt som flertalet olika rekreativa ytor erbjuds i form av exempelvis grillplatser.
Med anledning av ovanstående har förvaltningen utrett platsen och haft dialog med
föreningar och med olika aktörer som tillhandahåller utrustning för ett sådant ändamål.
Förvaltningen har tittat på olika förslag på utformning och innehåll och tagit fram ett
förslag på hur platsen kan utformas. Förslaget stämdes sedan av med utskottet för
samhällsutveckling 2022-04-12 och förvaltningen har efter detta tagit fram en kalkyl för
hela projektet.
Förvaltningen föreslår att hela generationsparken ska byggas ut i en etapp under hösten
2022. Kostnaden för att genomföra generationsparken i Ängås uppskattas till 4 miljoner
kronor och ryms inom ramen för investeringsbudget 2022 utifrån att prognosen i april
visar lägre utfall än budgeterat.
Utredning
Nuläge
Förvaltningen fick i uppdrag att utreda och genomföra en generationsöverskridande
mötesplats i Svanesund efter ett inskickat E-förslag. Sedan dess har förvaltningen utrett
platsen och haft dialog med föreningar och med olika aktörer som tillhandahåller
utrustning för ett sådant ändamål. Förvaltningen har tittat på olika förslag på utformning
och innehåll och tagit fram ett förslag på hur platsen kan utformas. I förslaget inryms:


Multiarena
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Hängyta med bänkar och pingisbord
Skatepark med ramp
Grillplats med bänkar
Klätterbana
Amfiteater
Grusad besöksparkering
Grusade cykelparkeringar

Förslaget stämdes av med utskottet för samhällsutveckling 2022-04-12 och
förvaltningen har efter detta tagit fram en kalkyl för hela projektet. Den totala kostnaden
för samtliga markarbeten och utrustning enligt bilaga A uppskattas till 4 miljoner
kronor.
Bedömning
Generationsparken skulle kunna byggas ut i två etapper med fördelningen 2 miljoner
kronor under hösten år 2022 och 2 miljoner kronor under år 2023. Förvaltningen
föreslår dock att hela generationsparken byggs ut i en etapp under hösten 2022 för att få
en attraktiv och inbjudande generationspark som våra kommunmedlemmar och
besökare kan börja nyttja direkt. Om ytan anläggs i en etapp får man även en helhet med
gräsytor, gångstigar, belysning och planteringar som annars måste delas upp mellan
etapperna för att inte riskera att förstöras vid utbyggnad av etapp 2.
I budget 2022-2024 gjordes en satsning i investeringsbudgeten på 2 miljoner kronor år
2022 för aktiviteter i vår utemiljö. I den satsningen anläggs utegym och odlingslotter i
både Henån och Svanesund men generationsparken ryms inte inom avsatt budget
undantaget utegymmet i Svanesund som kommer att vara beläget på platsen. Kostnaden
för att genomföra generationsparken i Ängås uppskattas till 4 miljoner kronor och ryms
inom ramen för investeringsbudget 2022 utifrån att prognosen i april visar lägre utfall än
budgeterat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07
Bilaga A
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsenheten
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Nina Hansson
Mark och exploateringschef

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Beslut om Ängås Generationspark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-15
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna genomförande av generationspark i Svanesund.
2. Finansiering av projektet på 4 miljoner kronor sker inom årets investeringsbudget (KF
2022-03-10 § 33) utifrån att helårsprognosen i april visar lägre utfall än budgeterat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-30 att uppdra till förvaltningen att utreda och genomföra
en generationsöverskridande mötesplats i Svanesund, Ängås.
Syftet med generationsparkens framtagande är att skapa en gemensam yta i Svanesund där både
barn och vuxna kan samlas för att utöva olika former av fysiska aktiviteter samtidigt som flertalet
olika rekreativa ytor erbjuds i form av exempelvis grillplatser.
Med anledning av ovanstående har förvaltningen utrett platsen och haft dialog med föreningar
och med olika aktörer som tillhandahåller utrustning för ett sådant ändamål. Förvaltningen har
tittat på olika förslag på utformning och innehåll och tagit fram ett förslag på hur platsen kan
utformas. Förslaget stämdes sedan av med utskottet för samhällsutveckling 2022-04-12 och
förvaltningen har efter detta tagit fram en kalkyl för hela projektet.
Förvaltningen föreslår att hela generationsparken ska byggas ut i en etapp under hösten 2022.
Kostnaden för att genomföra generationsparken i Ängås uppskattas till 4 miljoner kronor och
ryms inom ramen för investeringsbudget 2022 utifrån att prognosen i april visar lägre utfall än
budgeterat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-03
Bilaga A
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsenheten
Ekonomienheten

1

Multiarena
Pingis

Cykel-P

Skate

Amfiteater
Grill

Cykel-P

Utegym
Klätterlek
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Utvecklingsenheten/Ledning- och verksamhetsstöd
Ann-Britt Svedberg
telefon 0304-33 41 79
e-post: ann-britt.svedberg@orust.se

Orustförslag, satsa på kollektivtrafiken och de unga på Orust
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, anta förslag på svar på Orustförslag och översända det
till förslagsställaren samt beakta de svar som lämnats i det fortsatta arbetet med
utveckling av kollektivtrafiken på Orust i dialog med Västtrafik.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har en rad förslag, i syfte att förbättra villkoren för unga och de i
arbetsför ålder, för att satsa på kollektivtrafiken genom att:
- Erbjuda kvälls-, natt- och helgbussar för deltagande i aktivitet eller arbetspendling
- Gratis sommarlovskort, så unga kan delta i aktiviteter på loven när föräldrar arbetar
- Erbjuda buss som är tidsanpassad till starttiderna på Nösnäsgymnasiet från Henån, en
bättre helhetslösning för gymnasieungdomarna behövs
- Anpassa tiderna för anropsstyrd närtrafik så att den blir användbar för
åldersgruppen 16-64, samt bokningsbar mellan 7-9.30 samt mellan 16-18 på vardagar.
- Vid tidpunkt då det saknas kollektivtrafik kan anropsstyrd trafik vara en lösning även i
de sk vita zonerna.
- Ta hänsyn till antalet bofasta när kollektivtrafiken planeras. Det finns många fler
bofasta på östra Orust än på västra.
- Se separat orustförslag om pendelparkeringen i Vräland – förbättrad användbarhet
och säkerhet.
- För att finansiera förslaget föreslås att, ersätta många av de stora bussar som idag går
tomma på ön, med en mer utbyggd anropsstyrd trafik med mindre fordon.
Orust kommun ser positivt på flera av de åtgärder som föreslås och avser ta med dessa i
höstens dialog med Västtrafik. Orust kommun har i dagsläget valt att satsa på egna
upphandlade närbussar (servicebussar) som kommer att vara gratis för alla och gå även
under skollov. Användandet av denna nya trafikservice bör utvärderas innan åtgärder
vidtas av förändring i utbudet av den kollektivtrafik som Orust kommun kan påverka.
Bedömning
Västtrafik är den part som ansvarar för kollektivtrafiken på Orust. De beslutar om
linjedragning, tidtabeller och omfattning mm. En gång per år genomförs en mer
omfattande dialog med Västtrafik, där önskemål om förändringar från kommunens sida
förs fram och Västtrafik återkopplar med besked om förslaget går att genomföra eller
inte. Under året försöker vi fånga upp förslag på förändringar som vi tycker är
angelägna. Orustförslaget innehåller en rad sådana förslag.
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/Ärendebeteckning/
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Några av de frågorna i Orustförslaget, har varit uppe för diskussion med Västtrafik vid
dialogmöten. En sådan är tillgång till senare buss, vilket vi tyvärr inte fått gehör för
ännu, med hänvisning till en allt för låg nyttjandegrad, då denna service tidigare funnits.
Orust kommun anser att behovet kvarstår och kommer att lyfta frågan igen.
Orust kommun har nyligen upphandlat egen busstrafik för skolskjuts och närbusstrafik.
Närbusstrafiken, införs 16 juni och kommer att heta Servicebussen, för att inte förväxlas
med Västtrafiks närtrafik. En förändring och satsning kommunen gör är att nya
Servicebussen blir gratis för alla och den kommer även att gå på skolloven.
Förhoppningen är att servicebussen blir ett bra tillskott och förbättrar tillgängligheten
för alla. I förslag på budget inför 2023 finns inte resurser avsatta för sommarlovskort.
Även frågan om bättre anslutning av busstrafiken från Henån till Nösnäsgymnasiet har
varit uppe för diskussion. Då bussen i sin tur ansluter till andra avgångar har vi hittills
fått negativt besked på förändringar för att bättre tillgodose behovet. Ett förnyat möte
är bokat den 10/6 för dialog med Västtrafik i denna fråga.
Mer anropsstyrd trafik är en fråga Orust kommun lyfte vid föregående dialogtillfälle
med Västtrafik. Vi delar förslagsställarens tankar om att det skulle kunna vara ett mer
attraktivt alternativ på Orust att utveckla den anropsstyrda trafiken till förmån för allt
för många ”tomma bussar”. En fortsatt dialog kommer att ske även i denna fråga.
Vi har också lyft vilka med Västtrafik vilka möjligheter det finns för omprioriteringar av
den ändå relativt omfattande busstrafiken på västra Orust till förmån för andra
prioriteringar. Efter föregående dialog gav det inga förslag på förändringar från
Västtrafik. Vi avser följa upp frågan ytterligare vid nästa dialogtillfälle. Senast rörde
frågan avsaknad av kollektivtrafik för de som bor på Flatön.
Vi har nyligen, i arbetet med ny översiktsplan, gjort en mer djupgående analys för att
bättre beräkna befolkningsökning i de olika geografiska delarna av Orust. Materialet
kommer även att användas för att kunna ge ett bättre underlag inför Västtrafiks
planering av kollektivtrafiken på kort och lång sikt.
En satsning görs generellt på pendelparkeringar på Orust, där den i Vräland ingår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Ann-Britt Svedberg
Utvecklingschef

Orustförslaget - e-förslag
Ärendenummer: #2276 | Inskickat av: BEATRICE KARSTEN (signerad) | 2021-11-05 11:23

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn
BEATRICE KARSTEN
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post
SMS

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.
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Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Förbättra kollektivtrafiken på Orust

Beskrivning av förslaget
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Satsa på kollektivtrafiken och de unga på Orust
För att förbättra villkoren för de unga och de i arbetsför ålder satsa på kollektivtrafiken genom
att:
- Erbjuda kvälls-, natt- och helgbussar för de som vill kunna delta i en aktivitet eller arbetspendla
utan att behöva använda bilen.
- Gratis sommarlovskort såsom erbjuds i en del kommuner eller ett fritidskort enligt Tjörns
modell, så att unga kan delta i aktiviteter på loven även om föräldrarna arbetar.
- Erbjud en buss som är tidsanpassad till starttiderna på Nösnäsgymnasiet från Henån, såsom
erbjuds till gymnasierna i Uddevalla.
- I förlängningen behöver en helhetslösning sökas för gymnasieungdomarna. Vi rekommenderar
att kommunen tittar på Vadstena kommuns lösning för elevresor från landsbygden.
- Anpassa tiderna för den anropsstyrda närtrafiken så att den blir användbar även för
åldersgruppen 16-64. Undersök om det finns möjlighet att bygga ut trafiken så att den blir
bokningsbar även mellan 7-9.30 samt mellan 16-18 på vardagar. För mer information om
fördelarna med anropsstyrd trafik se dokumentet: Sveriges Hemligaste Kollektivtrafik.
- Vid de tidpunkter då det saknas kollektivtrafik skulle anropsstyrd trafik kunna vara en lösning
även i de sk vita zonerna.
- Kollektivtrafiken på Orust behöver spegla befolkningstätheten och de behov som finns. Vi
skulle vilja påstå att de som är unga idag verkligen vill åka kollektivt, men det finns idag inga
möjligheter. Ta hänsyn till antalet bofasta när kollektivtrafiken planeras. Det finns många fler
bofasta på östra Orust än på västra. Vi saknar exakt statistik, men om vi räknar samman de
boende i tätorter och inkluderar Varekil och Svanvik bor 77% av befolkningen inom detta
område. Att som idag prioritera västra orust pga de många sommargästerna gynnar inte
kommunen då sommargästerna inte bidrar med några skatteintäkter. Om Orust skall överleva
behöver vi gynna de bofasta, en god kollektivtrafik lockar inte sommargäster, men möjliggör
däremot åretruntboende.
- Se separat orustförslag om pendelparkeringen i Vräland - det är viktigt att de
pendelparkeringar som finns också är användbara och säkra. Alla pendelparkeringar behöver t
ex ha möjlighet att låsa fast cykel eller moped samt god belysning för att minska risken för brott.
- För att finansiera ovanstående förändringar rekommenderar vi en översyn över
kollektivtrafiken, kanske går det att ersätta många av de stora bussar som idag går tomma på
ön, med en mer utbyggd anropsstyrd trafik med mindre fordon.
Låt Orust bli en föregångskommun med klimatsmart och ekonomiskt hållbar kollektivtrafik som
gynnar invånarna och lockar nya. Arbetspendlare till Göteborg kommer se Orust som en möjlig
boplats. Genom fler arbetande, får kommunen mer skatteintäkter och en säkrad framtid. Genom
att satsa på kollektivtrafiken satsar Orust kommun på miljön, alltså en hållbar framtid-vilket är
det det enda alternativet!
För mer information se bifogad fil.
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Bifoga fil
Här kan du bifoga en eller flera filer som ytterligare beskriver ditt förslag (maximalt 5 st med en
sammanlagd storlek om högst 50 mb).
Satsa på kollektivtrafiken.pdf (58 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: BEATRICE KARSTEN
Person ID:
Datum: 2021-11-05 11:23
Signerad checksumma: F0232542BE7AB66EA03EE02DADA00DD49E2BC157
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Besvarande av Orustförslag - satsa på kollektivtrafiken och de unga på Orust
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen beslutar att:
anta förslag på svar på Orustförslag och översända det till förslagsställaren samt beakta de svar
som lämnats i det fortsatta arbetet med utveckling av kollektivtrafiken på Orust i dialog med
Västtrafik.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har en rad förslag, i syfte att förbättra villkoren för unga och de i arbetsför ålder,
för att satsa på kollektivtrafiken genom att:
- Erbjuda kvälls-, natt- och helgbussar för deltagande i aktivitet eller arbetspendling
- Gratis sommarlovskort, så unga kan delta i aktiviteter på loven när föräldrar arbetar
- Erbjuda buss som är tidsanpassad till starttiderna på Nösnäsgymnasiet från Henån, en
bättre helhetslösning för gymnasieungdomarna behövs
- Anpassa tiderna för anropsstyrd närtrafik så att den blir användbar för
åldersgruppen 16-64, samt bokningsbar mellan 7-9.30 samt mellan 16-18 på vardagar.
- Vid tidpunkt då det saknas kollektivtrafik kan anropsstyrd trafik vara en lösning även i
de sk vita zonerna.
- Ta hänsyn till antalet bofasta när kollektivtrafiken planeras. Det finns många fler
bofasta på östra Orust än på västra.
- Se separat orustförslag om pendelparkeringen i Vräland – förbättrad användbarhet
och säkerhet.
- För att finansiera förslaget föreslås att, ersätta många av de stora bussar som idag går
tomma på ön, med en mer utbyggd anropsstyrd trafik med mindre fordon.
Orust kommun ser positivt på flera av de åtgärder som föreslås och avser ta med dessa i höstens
dialog med Västtrafik. Orust kommun har i dagsläget valt att satsa på egna upphandlade
närbussar (servicebussar) som kommer att vara gratis för alla och gå även under skollov.
Användandet av denna nya trafikservice bör utvärderas innan åtgärder vidtas av förändring i
utbudet av den kollektivtrafik som Orust kommun kan påverka.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Kommunförvaltningen
Katarina Levenby, sektorchef
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Beslut efter tillsyn av Förskolan Svanen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Förelägga Förskolan Svanen att senast den 31 oktober 2022 vidta åtgärder för att
avhjälpa påtalade brister.
2. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Orust
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor
och enskilda fritidshem som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg som
kommunen beviljat rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning som har
till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I
tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som behövs för att den huvudman som
bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen visar (Skollagen 26:2). I Orust
kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående förskolorna Förskolan Svanen i
Varekil, Orust Montessoriförskola i Henån och Orust Waldorfförskola i Slussen.
Sektor Lärande har den 11 april genomfört en regelbunden tillsyn på Förskolan Svanen i
Varekil. Inför och under besöket har material begärts in för att kontrollera att
verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning. Under tillsynen skedde intervjuer med
representanter från förskolans styrelse, ledning och personal. Rundvandring har skett
inom förskolans lokaler.
All personal och förälder betonar att den lilla förskolan med kontinuitet i
personalgruppen har en trygg tillvaro för barnen. Både personal och förälder menar att
detta är den viktigaste uppgiften för verksamheten.
Utredning
Efter tillsynen har Sektor Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget tillsynsprotokoll. Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen att
granska, är genomgångna.
Bedömning
Den samlade bilden visar på ett antal brister i verksamheten.
2.7 Resurser fördelas inom förskolan efter barnens olika förutsättningar och
behov, för att säkerställa en likvärdig utbildning
(Skollagen 2:8 a)
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Brist
Det är otydligt hur resurser fördelas utifrån barnens behov.
Åtgärd
Förskolan Svanen behöver förtydliga hur de organiserar sina resurser efter barnens
behov.
2.9 Samverkansformer
Brist
Förskolan Svanen uppgav att de inte har några samverkansformer med någon annan
förskola.
Åtgärd
Förskolan Svanen behöver utveckla samverkansformer med andra aktörer.
3.5 Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras.
(Skollagen 4-3, 6-7)
Brist
Det finns en otydlighet i analysen av förskolans arbete och därmed en otydlighet i vilka
utvecklingsåtgärder man ser efter sin analys och hur man tänker att genomföra dessa.
Åtgärd
Förskolan Svanen behöver förtydliga sin analys av sitt arbete och förtydliga vilka
utvecklingsåtgärder man ser att man behöver vidta och på vilket sätt man kommer
genomföra dessa.
3.7 Särskilt stöd
(Skollagen 8:9)
Brist
Det finns ingen etablerad kontakt med specialpedagog om behov uppstår. Det bör
finnas en plan för hur förskolan tänker arbeta med barn som har behov av särskilt stöd.
Åtgärd
Förskolan Svanen behöver upprätta rutiner och en plan för hur man arbetar med barn
som har behov av särskilt stöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18
Beslutet skickas till
Förskolan Svanen

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Comfact Signature Referensnummer: 1384916

Datum

2022-05-18

Diarienummer

KS/2021:1212

3(3)

Katarina Levenby
Sektorchef
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Tillsynsprotokoll förskola med enskild huvudman
Huvudman som tillsynen avser
Datum för tillsyn

Huvudman

Förskola

2022-04-11

Gula Knutens Ekonomiska Förening

Förskolan Svanen

Kontaktperson (för- och efternamn)

Befattning

Telefonnr

E-postadress

Kristin Wennerstrand

Rektor/förskollärare

0304-121 62

svanvik@forskolansvanen.nu

Medverkande vid granskning av dokumentation
För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Katarina Levenby, sektorchef

Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Elisabeth Rohlén-Karlsson, kvalitetsutvecklare förskolan

Lars Jansson, utvecklingschef

Medverkande vid tillsynsbesök
För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Katarina Levenby, sektorchef

Kristin Wennerstrand, rektor/förskollärare

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Elisabeth Rohlén-Karlsson, kvalitetsutvecklare förskolan

Veronica Molldén, platsansvarig/barnskötare

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola

Denise Harkild-Ingbrand, ordförande för den ekonomiska föreningen

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Veronica Almroth, ordförande utskottet för lärande

Jennifer Carlsson, kassör för den ekonomiska föreningen

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Martin Reteike, vice ordförande

Tillsynspunkter för granskning av
dokumentation

Regelverk

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis

material

överensstämmels

genom följande

Kommentar

e med
författningarna

1

(Ja/anmärkning)
1.0

Förutsättningar för utbildning i förskolan

1.1

Förskola erbjuds i den omfattning som krävs

Skollagen 8:3-7,

Ja

18-19
1.2

Barngruppen har en lämplig sammansättning

Skollagen 8:8

Ja

och storlek och att barnen i övrigt erbjuds en
god miljö
1.3

Barnens arbetsmiljö och lokalernas
ändamålsenlighet och utrustning

Skollagen 8:8

☒Storlek och standard

Ja

på lokaler, ev. bifogade
ritningar
☒Tillgång till
utrustning och
inventarier
☒Brandskydd och
säkerhet
☒Utemiljö
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Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis

material

överensstämmels

genom följande

Kommentar

e med
författningarna
(Ja/anmärkning)

1.4

Förskolan medverkar till att barn med annat

Skollagen 8:10

modersmål än svenska får möjlighet att

___

utveckla både det svenska språket och sitt
modersmål
2.0

Organisation, styrning och ledning

2.1

Beskrivning av enhetens organisation,

☒Antal barn, antal

styrning och ledning

anställda,

Ja

sysselsättnings-grad,
anställningsform,
personaltäthet,
organisation, ledning
2.2

Huvudmannen ser till att anställda rektorer

Skollagen 2:11

som leder och samordnar verksamheterna i

Ja

förskolan har pedagogisk insikt genom
utbildning och erfarenhet
2.3

2.4

Huvudmannen ser till att förskollärare i

Skollagen 2:13-14,

☒Andel behörig

förskolan har legitimation och är behöriga för

17-18

personal med

den undervisning de bedriver, om de inte

Införandelagen 33

föreskriven pedagogisk

omfattas av undantagen från dessa krav

§

högskoleutbildning

Huvudmannen ser till att personalen i

Skollagen 2:34

☒Kompetensutveckling

förskolan ges möjligheter till den

s-plan för personal

kompetensutveckling som krävs, för att de

Lpfö 98 2. Mål och

☒Antal planerings-

professionellt ska kunna utföra sina

riktlinjer, 2.7

dagar/andel

Ja

Ja

3

uppgifter.

Förskole chefens

planeringstid

ansvar
2.5

Bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö

☒Kollektivavtal,

lagstiftningen

ansvarsförsäkring

Ja

☒Tillgång till
företagshälsovård
☒Åtgärder för säkerhet
för elever och personal,
t.ex. utrymningsplan
och brandövning
☒Rutiner för olycksfall
och ☒Hjärt- och
lungräddning (HRL)
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Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis

material

överensstämmels

genom följande

Kommentar

e med
författningarna
(Ja/anmärkning)

2.6

Ekonomi och resurser

☒Budget
☒Resultat och analys

Ja

av året som gått
☒Prioriteringar i
framtiden
2.7

Resurser fördelas inom förskolan efter

Skollagen 2:8a

Otydligt hur

barnens olika förutsättningar och behov, för

NEJ

att säkerställa en likvärdig utbildning

resurser fördelas
utifrån barns
behov – behöver
förtydligas.

2.8

Måltider

☒Måltidsorganisation
☒Rutiner och

Ja

egenkontroll enligt
lagstiftning inom
livsmedelsområdet
2.9

Samverkansformer

☐ Samverkan med
kommunens

Har endast viss
NEJ

samverkan med

verksamheter

Varekils förskola

☐ Samverkan med

och handläggare

enskilda verksamheter

för barnomsorg.

☒Samverkan med

Behöver utveckla

vårdnadshavare

samverkansform
er med andra
aktörer.

2.10

Planerade förändringar

☒Beskrivning av

Ja

5

eventuella planerade
förändringar

3.0

Barnens utveckling mot målen

3.1

Utbildningen är i enlighet med
författningarnas krav

Skollagen 1:11

Ja

Plan mot
kränkande
behandling och
diskriminering
finns.

6

3.2

Inriktningen för huvudmannens

Skollagen 4:3-5

Ja

Plan finns.

Skollagen 4:3, 6

Ja

Plan finns

kvalitetsarbete är att de nationella mål och
krav som anges i styrdokumenten uppfylls
3.3

Huvudmannen följer upp resultat inom
utbildningen, och dokumenterar denna
uppföljning.
Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis

material

överensstämmels

genom följande

Kommentar

e med
författningarna
(Ja/anmärkning)

3.4

Utifrån en analys av det som framkommer i

Skollagen 4:3, 6

Ja

uppföljningen beslutar huvudmannen om

Plan finns.
Utveckling pågår

nödvändiga utvecklingsåtgärder, och
dokumenterar de beslutade åtgärderna.
3.5

Huvudmannen planerar för genomförandet

Skollagen 4:3, 6-7

NEJ

Otydlighet i

av utvecklingsåtgärder och genomför dessa.

analysen av sitt

Planeringen och åtgärderna dokumenteras.

arbete samt
otydlighet i vilka
utvecklingsåtgärd
er man ser efter
sin analys och
hur dessa tänker
genomföras.
Behöver
förtydliga
analysen av sitt
arbete samt vilka

7

utvecklingsåtgärd
er man ser och
på vilket sätt
dessa ska
genomföras.
3.6

Inflytande, trygghet och delaktighet

☒Hur barnhälsoarbetet

Ja

bedrivs, barnhälsoplan
☒Skriftlig beskrivning
av delaktighet och
inflytande, demokrati i
praktiken

8

3.7

Särskilt stöd

Skollagen 8:9

☐ Insatser för elever i

NEJ

Det finns ingen

behov av särskilt stöd

etablerad kontakt

☐ Tillgång till

med

specialpedagog

specialpedagog
om behov
uppstår samt det
saknas en plan
för hur man
tänker arbete
med barn som
har behov av
särskilt stöd.
Behöver upprätt
rutiner och en
plan för hur man
arbetar med barn
som har behov av
särskilt stöd.

4.0

Huvudmannaskap och godkännande

4.1

Uppfyller kraven i författningarna på att ha

Ja

godkänd verksamhet
4.2

Begär utdrag ur belastningsregistret vid

Skollagen 2:31

nyanställning

☒Rutin för kontroll av

Ja

utdrag ur polisens
belastningsregister

4.3

Säkerställer tystnadsplikt

Skollagen 29:14

☒Rutin för att

Ja

säkerställa
tystnadsplikt
4.4

Anmäler omedelbart till Socialtjänsten vid

Socialtjänstlagen

☒Rutin för och

Ja

9

misstanke om att barn far illa

14:1

kunskap om
anmälningsskyldighet
enligt SOL

5.0

Tillsynsbesök (fylls i efter tillsynsbesöket)

Regelverk

Bedömning i överensstämmelse med

Kommentar

författningarna (Ja/anmärkning)
5.1

Tillsynsbesök (inkl. frågeformulär för

Tillsyn enskild

verksamhetsbesök)

barnomsorg –

Ja

regler Orust
kommun
5.2

Uppföljningsfrågor från föregående tillsyn

Tillsyn enskild
barnomsorg –

Ja

regler Orust
kommun
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Tillsynspunkter för tillsynsbesök

Regelverk

Bedömning i överensstämmelse med

Kommentar

författningarna
(Ja/anmärkning)
5.3

Uppföljningsfrågor från inskickad

Tillsyn enskild

dokumentation

barnomsorg –

Ja

regler Orust
kommun
5.4

Stickprov enligt planering

Tillsyn enskild

Ja

barnomsorg –
regler Orust
kommun

Beslut
Kryssa i en ruta

☐Bedömning i överensstämmelse med författningarna

☒ Tillsynen föranleder rättelse, men kommunen avstår från ingripande (Skollagen 26:12)

☐Tillsynen föranleder ingripandeåtgärd. Ange vilken: ______________________________________________________________________
Motivering till beslut

Underskrift
Kryssa i en ruta

☐Beslut fattas enligt delegation __________
Befattning
Sektorchef

Underskrift

☒ Protokoll skrivs under enligt delegation________ Ingripandeåtgärd beslutas av nämnd.
Namnförtydligande
Katarina Levenby
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Orust kommun
Utskottet för lärande

§40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-13

KS/2021:1212

Beslut efter tillsyn av Förskolan Svanen
Utskottets för lärandes beslut
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att:
1. Förelägga Förskolan Svanen att senast den 31 oktober 2022 vidta åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister.
2. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Orust kommun.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor och enskilda
fritidshem som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg som kommunen beviljat
rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om
den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder
som behövs för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen
visar (Skollagen 26:2). I Orust kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående
förskolorna Förskolan Svanen i Varekil, Orust Montessoriförskola i Henån och Orust
Waldorfförskola i Slussen.
Sektor Lärande har den 11 april genomfört en regelbunden tillsyn på Förskolan Svanen i Varekil.
Inför och under besöket har material begärts in för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt
gällande lagstiftning. Under tillsynen skedde intervjuer med representanter från förskolans
styrelse, ledning och personal. Rundvandring har skett inom förskolans lokaler.
All personal och förälder betonar att den lilla förskolan med kontinuitet i personalgruppen har en
trygg tillvaro för barnen. Både personal och förälder menar att detta är den viktigaste uppgiften
för verksamheten.
Utredning
Efter tillsynen har Sektor Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget tillsynsprotokoll.
Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen att granska, är genomgångna.
Bedömning
Den samlade bilden visar på ett antal brister i verksamheten.
2.7 Resurser fördelas inom förskolan efter barnens olika förutsättningar och behov, för att
säkerställa en likvärdig utbildning
(Skollagen 2:8 a)
Brist
Det är otydligt hur resurser fördelas utifrån barnens behov.
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Orust kommun
Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-13

Åtgärd
Förskolan Svanen behöver förtydliga hur de organiserar sina resurser efter barnens behov.
2.9 Samverkansformer
Brist
Förskolan Svanen uppgav att de inte har några samverkansformer med någon annan förskola.
Åtgärd
Förskolan Svanen behöver utveckla samverkansformer med andra aktörer.
3.5 Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför
dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras.
(Skollagen 4-3, 6-7)
Brist
Det finns en otydlighet i analysen av förskolans arbete och därmed en otydlighet i vilka
utvecklingsåtgärder man ser efter sin analys och hur man tänker att genomföra dessa.
Åtgärd
Förskolan Svanen behöver förtydliga sin analys av sitt arbete och förtydliga vilka
utvecklingsåtgärder man ser att man behöver vidta och på vilket sätt man kommer genomföra
dessa.
3.7 Särskilt stöd
(Skollagen 8:9)
Brist
Det finns ingen etablerad kontakt med specialpedagog om behov uppstår. Det bör finnas en plan
för hur förskolan tänker arbeta med barn som har behov av särskilt stöd.
Åtgärd
Förskolan Svanen behöver upprätta rutiner och en plan för hur man arbetar med barn som har
behov av särskilt stöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18
Beslutet skickas till
Förskolan Svanen
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Datum

Diarienummer

2022-05-31

KS/2022:948

1(2)

Kommunförvaltningen
Emelie Werling Söderroos
telefon 0304-33 41 90
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se

Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2021 samt
beviljande av ansvarsfrihet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2021.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2021
och översänt till medlemskommunerna.
Enligt § 16 i Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund ska årsredovisningen
skickas till respektive medlemskommun, för godkännande och prövning av ansvarsfrihet
för direktionen.
Fyrbodals kommunalförbund uppvisar ett positivt resultat för år 2021 om 701 tkr,
jämfört med budgeterat resultat på 190 tkr.
Fyrbodals kommunalförbunds revisorer har granskat verksamheten och
årsredovisningen och bedömer att de i huvudsak uppfyller de krav och mål som finns
uppsatta.
Revisorerna i kommunalförbundet har i revisionsberättelse (daterad 2021-03-26)
tillstyrkt att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.
Utredning
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
De uppmärksammar dock att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål på 10 %
inte har uppnåtts under år 2021. Soliditeten låg istället på 6 %.
Auktoriserad revisor anmärker även på att vissa huvudrubriker saknas i
årsredovisningens förvaltningsberättelse. Det gäller exempelvis information om
väsentliga personalförhållanden, viktiga förhållanden för resultat tillsammans med
upplysningar och konsekvensbeskrivningar samt en översikt över verksamhetens

Datum

Diarienummer

2022-05-31

KS/2022:948

2(2)

utveckling genom redovisning av att aktuellt års jämförs med tidigare år tillsammans
med kommentarer om väsentliga förändringar.
Bedömning
Trots mindre noteringar tillstyrker revisorerna att ansvarsfrihet ska beviljas för
direktionen. Förvaltningen finner inte anledning att göra någon annorlunda bedömning
än att följa revisorernas rekommendationer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31
Granskning av årsredovisning 2021, Fyrbodals kommunalförbund
Granskning god ekonomisk hushållning 2021, Fyrbodals kommunalförbund
Årsredovisning 2021, Fyrbodals kommunalförbund
Revisionsberättelse 2021, Fyrbodals kommunalförbund
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef

Emelie Werling Söderroos
Kommunsekreterare

edo

Granskning av
årsredovisning 2021
Fyrbodals kommunalförbund
2022-04-08

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Ja

Investeringsredovisning

Ej tillämpligt

1

Innehållsförteckning
Sammanfattning

1

Inledning

3

Bakgrund

3

Syfte

3

Revisionskriterier

3

Avgränsning och metod

3

Granskningsresultat

4

Räkenskaper

4

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

4

Förvaltningsberättelse

4

Sammanställda räkenskaper

5

Annan information
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska
ställning. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till respektive fullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande
som revisorerna ska lämna till respektive fullmäktige.
Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●
●
●

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan
kommunalförbundet och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsdirektionen 2022-03-31 och
överlämnades till medlemskommunernas respektive fullmäktige i samband med
fastställandet. Rapportens innehåll har sakgranskats.
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
En balansräkning med uppställning i enlighet med LKBR bör övervägas till kommande
år.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Bedömning
Vi bedömer att förbundets räkenskaper1 i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Avsteg har identifierats enligt:
o

1

Den normerande delen av RKR R15 anger vilka huvudrubriker som
årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla, vilka inte
återfinns i förbundets årsredovisning. Utifrån ovan saknas vissa
upplysningar som enligt den normerande delen ska anges under dessa
avsnitt. Till exempel:
▪ En översikt över verksamhetens utveckling genom redovisning av
att aktuellt års jämförs med tidigare år tillsammans med
kommentarer om väsentliga förändringar (Det gäller såväl
utvecklingen sedan föregående år som mer långsiktiga
utvecklingsmönster. Kommentarer till förändringarna ska härledas
till de verksamheter som orsakat förändringarna).
▪ Viktiga förhållanden för resultat tillsammans med upplysningar
och konsekvensbeskrivningar samt en analys av väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer avseende gjorda uppskattningar och
bedömningar samt vidtagna åtgärder.
▪ Väsentliga personalförhållanden.

Med räkenskaper menar förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
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Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.
Årsredovisningen innehåller driftredovisning i eget avsnitt och är uppdelad i de tre
områdena: basverksamhet, projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.
Av driftsredovisningen för basverksamheten framgår hur utfallet förhåller sig till den
budget som fastställs för verksamheten. Av övriga driftredovisningar framgår inte hur
utfallet förhåller sig till budget, med anledning av att det inte finns någon beslutad
budget för projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.

Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eller en samlad redovisning
av kommunalförbundets investeringsverksamhet. Under 2021 har kommunförbundet
inte genomfört några investeringar varför detta bedöms som överflödigt.

Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 1-6, 26-38
Bedömning
Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1-6, 26-38 i alla väsentliga avseenden med
övriga delar i årsredovisningen.

2022-04-08

Daniel Larsson
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av förbundets revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar
inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Granskning av god
ekonomisk hushållning
2021
Fyrbodals kommunalförbund
2022-04-08

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för
god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål
uppfylls. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.
Utvärdering av strategiska utvecklingsområden tillika verksamhetsmål sker men det
lämnas inte någon bedömningen av måluppfyllelse. Grundat på vår granskning av
årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som
ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de
finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av förbundets årsredovisning.
Den granskade årsredovisningen fastställdes 2022-03-31
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och administrativ chef.
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
Finansiella mål
Finansiella mål

Utfall 2021

Av direktionen bedömd
måluppfyllelse

Att ha en långsiktig stabil
soliditetsnivå på 10 procent,
nivån kan dock variera över
tid.

År 2021 är soliditeten 6
procent, vilket är en
minskning från 2020 med 2
procentenheter

Kommunalförbundet arbetar
med att nå det långsiktiga
målet om en soliditetsnivå.

Att ha en budget i balans,
intäkterna ska överstiga
kostnaderna.

Förbundet når målet om en
budget i balans genom ett
överskott om 701 tkr (555
tkr), jämfört med budgeterat
resultat på 190 tkr. R

Målet nås

Att ha en god likviditet så att
det är möjligt att både täcka
kostnader för de fasta
åtgärderna och att förskottera
medel i projekt där förbundet
är projektägare.

Likvida medel vid årets slut
var cirka 58 mkr (cirka 37
mkr). Därmed nås målet om
god likviditet

Målet nås

Att de delregionala
utvecklingsmedlen, DRUM,
sammantaget ska växlas upp
med minst 50 procent genom
att projekten medfinansieras
med andra medel än de som
kommunerna och Västra
Götalandsregionen bidrar
med.

Den totala uppväxlingen
uppgår till en budgeterad
omslutning på 118 Mkr, vilket
innebär en uppväxling med
574 procent, det vill säga
faktor 5,74 (574 procent,
faktor 5,74).

Målet nås

Mål för verksamheten
I årsredovisningen genomförs en utvärdering av strategiska utvecklingsområden för
2021, som implicit utgör verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Bedömning av
måluppfyllelse lämnas inte i anslutning av utvärderingen av de strategiska
utvecklingsmålen.
Direktionens samlade utvärdering av god ekonomisk hushållning 2021
Kommunalförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad
utveckling, att förbundet når de finansiella målen samt genom redovisad
balanskravsutredning.

4

Bedömning

Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål
uppfylls. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.
Utvärdering av strategiska utvecklingsområden tillika verksamhetsmål sker men det
lämnas inte någon bedömningen av måluppfyllelse. Grundat på vår granskning av
årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som
ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de
finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.
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Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål direktionen beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål

Ja

Verksamhetsmål

Delvis

2022-04-08

Fredrik Carlsson
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
förbundets förtroendevalada revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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_________________________________________________________________
Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund
Org nr: 222000-1776

Direktionen
Fullmäktige i respektive
medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet av dess direktion.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning. Ingen fördjupad granskning har genomförts under året till följd
resursbrist.
Vi har uppmärksammat
•

Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts under
2021.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är
förenligt med de mål som direktionen uppställt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogade rapporter.

Uddevalla den 8 april 2022

Thomas Boström

Anita Älgemon

Anita Älgemon (Apr 15, 2022 09:02 GMT+2)

Thomas Boström (Apr 26, 2022 12:12 GMT+2)

Ann-britt Dahl (Apr 15, 2022 10:29 GMT+2)

Thomas Boström
Vänersborgs kommun

Anita Älgemon
Tanums kommun

Claes Hedlund

Lennart Hansson

Claes Hedlund
Munkedals kommun

Lennart Hansson
Åmåls kommun

Claes Hedlund (Apr 18, 2022 19:30 GMT+2)

Ann-britt Dahl

Lennart Hansson (Apr 14, 2022 10:14 GMT+2)

Bilagor:
PwC Granskning av delårsbokslut
PwC Granskning av bokslut och årsredovisning

Ann-Britt Dahl
Färgelanda kommun

Datum

Diarienummer

2022-05-23

KS/2022:907

1(1)

Kommunförvaltningen
Helena Arvedahl
telefon 0304-334000
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol
och LSS - Kvartal 1 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna statistikrapport kvartal 1 2022 för ej verkställda beslut enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt
4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det
har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.

Rapportering kvartal 1 2022, SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23
Statistikrapport
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån

Totalt
rapporterade/
verksamhet

3
2
0
11

0
1
0
4

3
3
0
15

Sektor omsorg

Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Redovisning/kvartal/år:

1 / 2022

Gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet.

SoL, Äldre
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

Ledsagning

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-05-03

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: Nej.

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Den enskilde kan inte lämna sin bostad utan bärhjälp, varav insatsen ej kunnat utföras.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

Särskilt boende

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-09-30

2022-03-02

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: Nej.

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2021-12-15. Tackat ja till nytt erbjudande som
verkställts 2022-03-02.

SoL Socialpsykiatri/IFO
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-04-07

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-08-17

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Den enskilde har tackat nej till erbjudandet, därefter ej funnit lämplig uppdragstagare. Beslut
avslutats utan verkställan 2022-04-01 på egen begäran.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Kontaktperson

Dok: UFO/Mall rapporteringsskyldighet/biståndsenheten

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-08-01

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).

LSS
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

9 § 4 Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-05-17

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

9 § 4 Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-01-16

2022-02-01

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

9 § 4 Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-10-22

2022-03-30

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

9 § 6 Korttidsvistelse

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-04-20

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem). Beslut avslutats utan verkställan 2022-04-19 då beslut löpte ut och
familjen bedömer att behovet inte finns.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

9 § 6 Korttidsvistelse

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-09-14

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

9 § 6 Korttidsvistelse

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-10-05

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

9 § 4 Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2019-04-15

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Blivit erbjuden kontaktperson 2019-10-31, men tackat nej. Vill inte tilldelas kontaktperson under
pandemin. Beslut avslutats utan verkställan 2021-04-14 då beslutet löpte ut.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

9 § 3 Ledsagarservice

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-01-11

2022-01-27

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Familjen vill avvakta tills pandemin är över.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

9 § 6 Korttidsvistelse

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-12-30

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

9 § 4 Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-10-28

2022-03-01

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

9 § 4 Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-07-07

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

9 § 3 Ledsagarservice

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-12-08

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

9 § 4 Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-01-04

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem). Beslut avslutats på egen begäran utan verkställan 2022-03-02.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

9 § 3 Ledsagarservice

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-11-19

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

9 § 5 Avlösarservice i hemmet

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-12-11

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för omsorg

2022-06-07

§35
KS/2022:907
Redovisning statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 1
Utskottet för omsorg beslutar att
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 1 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till Socialstyrelsen
och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och
beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.

Rapportering kvartal 1 2022, SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23
Statistikrapport
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån

Totalt
rapporterade/
verksamhet

3
2
0
11

0
1
0
4

3
3
0
15

1

Orust kommun
Utskottet för lärande

§45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-13

LVS/2022:1

Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
Utskottets för lärandes beslut
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling
av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Sektor Lärande. Informationen ska
inte göras på individuell nivå utan i form av mängdredovisning och utifrån professionell
bedömning av anmälningarna som lämnas in.
Sektorchef ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar (2022)
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 20 rapporter: 16
rapporter avser Henåns skola varav 14 avser avslutade ärenden, 1 rapport avser Ellös skola och 3
rapporter avser Ängås skola. En av incidenterna vid Ängås skola är av mer allvarlig art.
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Protokoll från regionfullmäktige, 2022-05-24

§ 113
Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-01-01-2026-12-31 mellan Västra Götalandsregionen och Västra
Götalands 49 kommuner
Diarienummer RS 2022-01898
Beslut

1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning
2023-01-01—2026-12-31 med länets 49 kommuner.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i
uppdrag att signera avtalet.
Sammanfattning av ärendet

Det nu gällande samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga kommuner upphör att gälla den
31 december 2022.
Ett nytt avtal är framtaget i samarbete mellan VGR, VästKom och representanter
för kommunerna. Avtalet har utformats med hänsyn till kommunernas utvärdering
av nuvarande avtal och kommunernas svar på det förslag som remitterades under
våren 2022.
Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 och
innehåller ett antal efterfrågade förtydliganden, men innebär inga principiella
avsteg från nuvarande avtal. Avtalet medför därför inga förändringar i vare sig
finansiering eller behov av andra resurser jämfört med det nu gällande avtalet.
Samverkansorganet för frågor om naturbruksutbildning i VGR:s regi, Politiskt
Samråd Naturbruk, har ställt sig bakom det nya avtalet.
Beslutsunderlag



Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2022-05-17 § 122



Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-26



Samverkansavtal



Protokollsutdrag från beredningen för hållbar utveckling 2022-05-10 § 10

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från regionfullmäktige, 2022-05-24
Yrkanden på sammanträdet

Kristina Jonäng (C) och Helena Holmberg (L) yrkar bifall till regionstyrelsens
förslag.
Vidare yttrar sig Karin Blomstrand (L).
Skickas till






Regionstyrelsen, för genomförande
Till regionens samtliga 49 kommuner för godkännande
Regionutvecklingsnämnden, för kännedom
Naturbruksstyrelsen, för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Tjänsteutlåtande
Datum 2022-04-26
Diarienummer RS 2022–01898

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Handläggare: Robin Kalmendal
Telefon: 076-136 54 03
E-post: robin.kalmendal@vgregion.se

Till beredningen för hållbar utveckling

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 mellan Västra Götalandsregionen och
Västra Götalands 49 kommuner
Förslag till beslut
Beredningen för hållbar utveckling föreslår regionstyrelsen föreslå
regionfullmäktige att besluta följande:
1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning
2023-01-01—2026-12-31 med länets 49 kommuner.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i
uppdrag att signera avtalet.
Beredningen för hållbar utveckling beslutar för egen del:
1. Beredningen för hållbar utveckling förklarar paragrafen omedelbart
justerad.

Sammanfattning av ärendet
Det nu gällande samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga kommuner upphör att gälla den 31
december 2022. Ett nytt avtal är framtaget i samarbete mellan VGR, VästKom
och representanter för kommunerna. Avtalet har utformats med hänsyn till
kommunernas utvärdering av nuvarande avtal och kommunernas svar på det
förslag som remitterades under våren 2022. Det nya avtalet gäller från den 1
januari 2023 till den 31 december 2026 och innehåller ett antal efterfrågade
förtydliganden, men innebär inga principiella avsteg från nuvarande avtal. Avtalet
medför därför inga förändringar i vare sig finansiering eller behov av andra
resurser jämfört med det nu gällande avtalet. Samverkansorganet för frågor om
Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Residenset, Torget
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
regionstyrelsen@vgregion.se

Datum 2022-04-26
Diarienummer RS 2022–01898
naturbruksutbildning i VGR:s regi, Politiskt Samråd Naturbruk, har ställt sig
bakom det nya avtalet.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan VGR och samtliga kommuner
i Västra Götaland har sitt ursprung i den skatteväxling och ansvarsfördelning på
utbildningsområdet som gjordes vid regionbildningen. Sedan 1999 erbjuder VGR
naturbruksutbildning på kommunernas uppdrag, och tillsammans med avtalet om
skatteväxling reglerar samverkansavtalet kostnadsansvaret och finansieringen för
utbildningarna.
Nu gällande samverkansavtal

Samverkansavtalet har förnyats vid flera tillfällen sedan 1999, och det nu gällande
avtalet trädde i kraft den 1 januari 2019 och upphör att gälla den 31 december
2022. Under nuvarande avtalsperiod har regionen och kommunerna samarbetat i
frågor som rör naturbruksutbildning i VGR:s regi genom samverkansorganet
Politiskt Samråd Naturbruk och dess beredande organ Ledningsråd för Naturbruk.
Ledningsråd för Naturbruk har varit ett viktigt forum för kontakten med enskilda
kommuner, utvärderingen av nu gällande avtal och i beredningen av ett nytt avtal.
Kommunernas syn på samverkansavtalet

Under hösten 2020 gjorde Ledningsråd för Naturbruk en utvärdering av det nu
gällande avtalet. Utvärderingen och dialog visar att samverkansavtalet fyller en
mycket viktig roll för kompetensförsörjningen av lantbruket, skogsbruket och
andra viktiga näringar för Västra Götaland. De allra flesta kommuner är också
nöjda med upplägget som gör att de kan erbjuda naturbruksutbildning med hög
kvalité, även ur ett nationellt perspektiv. Vidare innebär samverkansavtalet och
skatteväxlingen som det bygger på att kommunerna endast betalar halva
utbildningskostnaden för gymnasieelever på naturbruksprogrammet, och regionen
den andra halvan.
Under våren 2022 remitterades ett förslag på nytt avtal till alla kommuner samt
till regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen. Majoriteten av de 38
kommuner som yttrade sig över remissen, liksom regionutvecklingsnämnden och
naturbruksstyrelsen, var generellt positiva till förslaget.
Samtidigt som de allra flesta kommuner är nöjda anser några kommuner att det
ekonomiska utfallet har blivit orättvist. Det handlar främst om indirekta effekter
av tidigare beslut om att avyttra skolorna Dingle, Nuntorp och Strömma (RS
3037–2015). De bedrivs idag som fristående skolor och omfattas därför inte av
avtalet och uppgörelsen att VGR och kommunen ska dela lika på kostnaden för
gymnasieeleverna. Många gymnasieelever väljer dock en skola som ligger nära
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Datum 2022-04-26
Diarienummer RS 2022–01898
hemmet, oavsett huvudman. En konsekvens av att Dingle, Nuntorp och Strömma
inte längre bedrivs i VGR:s regi är därför att kommunerna i skolornas närhet har
fått ökade kostnader när de måste stå för gymnasieelevernas hela
utbildningskostnad på dessa skolor.
Koncernkontorets bedömning

Utgångspunkten i utformningen av det nya samverkansavtalet har varit att möta
kommunernas önskemål inom de ramar som regionfullmäktige tidigare har givit
för naturbruksverksamheten i VGR:s regi. Koncernkontoret har utgått från att
regionfullmäktiges beslut att koncentrera VGR:s naturbruksverksamhet till
Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp uttryckte en viljeriktning som inte är förenlig
med att VGR ska ta ett övergripande ansvar för naturbruksutbildning i Västra
Götaland. Beslutet att koncentrera VGR:s naturburksverksamhet har också legat
till grund för Koncernkontorets bedömning att samverkansavtalet inte ska
omarbetas så att det även omfattar de skolor som regionfullmäktige tidigare har
avyttrat.
Koncernkontoret har även bedömt att vissa juridiska hänsyn begränsar utrymmet
att ändra i samverkansavtalets principer. Det är exempelvis inte möjligt att göra
särlösningar för enskilda kommuner, då den bakomliggande skatteväxlingen
kräver likalydande avtal för alla kommuner. Det finns heller inte förutsättningar
att låta samverkansavtalet omfatta specifika fristående skolor på
naturbruksområdet. Dock bedömer Koncernkontoret att det finns mycket goda
förutsättningar att aktivt stödja de kommuner som önskar det i frågor som rör
kompetensförsörjning i allmänhet, och på naturbruksområdet i synnerhet.
Det nya samverkansavtalet

Det nya avtalet omfattar även i fortsättningen endast skolor i VGR:s regi och
innebär inga principiella avsteg från nuvarande avtal. Däremot har texten justerats
för att roller och ansvar hos VGR och kommunerna ska bli tydligare. Bland annat
anges att allt arbete inom ramen för avtalet ska utgå från ”det bästa för eleverna
och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.” Vidare har
mandatet och ansvaret för Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk
beskrivits på ett tydligare sätt, liksom vikten av att ledamöterna aktivt för dialog
med de kommuner som de är valda att representera.
Enligt utvärderingen av det nu gällande avtalet ser de flesta kommuner helst ett
tidsbegränsat avtal, bland annat för att det ger en fast tidsram som utvärderingar
och liknande kan anpassas till. Ur juridisk synpunkt är de praktiska skillnaderna
mellan ett tillsvidareavtal och ett begränsat avtal små. Därför har det nya avtalet
satts att gälla under fyra år, från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026.

3 (5)

Datum 2022-04-26
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Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet

Det nya avtalet innebär att finansieringen av gymnasieutbildning på
naturbruksprogrammet i VGR:s regi fortsätter att delas lika mellan kommun och
region, precis som i nuvarande avtal. Den vuxenutbildning som VGR erbjuder
inom naturbruksområdet finansieras även fortsättningsvis helt av kommunerna.
Hela VGR:s naturbruksverksamhet styrs genom regionutvecklingsnämndens
uppdrag till naturbruksstyrelsen. För 2022 anslog regionutvecklingsnämnden
161 127 000 kronor till naturbruksstyrelsen.
Samarbetet mellan regionen och kommunerna i Politiskt Samråd Naturbruk och
Ledningsråd för Naturbruk fortsätter med det nya avtalet. Enligt det nya avtalet
ska Ledningsråd för Naturbruk leda en utredning av den ersättning som regionen
idag lämnar till kommuner vars elever läser naturbruksutbildning utanför Västra
Götaland.
Det nya avtalet medför inga förändringar i vare sig finansiering eller behov av
andra resurser jämfört med nuläget.

Genomförande och uppföljning av beslut
Beslutet innebär att avtalet skickas till länets 49 kommuner för godkännande.
Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns och signeras av alla 50 parter.
Om inte alla parter väljer att godkänna och signera avtalet skulle det innebära en
förändrad ordning för kostnadsansvar och finansiering av naturbruksutbildning i
VGR:s regi. Det skulle förutsätta att samtliga parter är eniga om och gemensamt
kommer överens om en ny struktur och ett nytt avtal om skatteväxling.

Beredning
Avtalet har i tagits fram i samarbete mellan VGR, VästKom och kommunernas
representanter i samverkansforumet Ledningsråd för Naturbruk. Beredningen har
inkluderat en utvärdering av nuvarande avtal gjord av kommunerna, dialogmöten,
utredningar av alternativ kring avtalets finansiering och omfattning, samt remiss
av ett förslag på nytt avtal.
Från VGR har arbetet involverat naturbruksförvaltningens ledning samt juridisk
och ämnesspecifik kompetens från Koncernkontoret.
Det slutgiltiga avtalsförslaget har utformats med hänsyn till revisorskollegiets
synpunkter på nuvarande avtal (REV 2018–00111).
Samverkansorganet för frågor om naturbruksutbildning i VGR:s regi, Politiskt
Samråd Naturbruk, ställde sig bakom avtalet 2022-04-26.
Regionutvecklingsnämnden fick information om det nya samverkansavtalet 202204-27.
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Koncernkontoret

Helena L Nilsson
Regionutvecklingsdirektör

Anders Carlberg
Avdelningschef FoUU

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget
•

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-01-01--2026-12-31
mellan VGR och kommunerna i VG

Tidigare beslut
•
•

•

•

Regionutvecklingsnämnden 2022-04-27 § 82 Information – Till och från
BHU: Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026
Beredningen för hållbar utveckling 2021-12-07 § 35 och Ägarutskottet
2021-12-15 § 156 Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från 2023 mellan Västra
Götalandsregionen och länets 49 kommuner
Beredningen för hållbar utveckling 2021-03-09 § 11 Remiss av förslag på
samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från 2023 mellan
Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna
RS 2018–00938 ”Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2019–2022
mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna”

Besluten skickas till
•
•
•

Regionfullmäktiges beslut skickas för genomförande till regionstyrelsen
Till länets samtliga 49 kommuner för godkännande
För information till regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen

MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 11/2022

Vårt ärendenr:
22/00646

2022-06-10

Kommunstyrelserna
Regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Förbundsavgift år 2023 till
Sveriges Kommuner och Regioner
Ärendenr: 22/00646

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 10 juni
2022 beslutat
att fastställa avgiftssatsen till 0,1137 promille till Sveriges Kommuner och Regioner
att även år 2023 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000
invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare
att kommunicera ut beslutet till Kommunstyrelserna och Regionstyrelserna
Bakgrund
Efter tre år med sänkt promillesats mellan åren 2015-2017 lämnades promillesatsen
oförändrad under 2018-2019. Åren 2020-2021 beslutade förbundet att ändra linje och
lämna förbundsavgiften oförändrad i kronor. Kansliet föreslår att en oförändrad
promillesats fastslås till 0,1137 för 2023 dvs samma som 2022, vilket innebär att
förbundsavgiften blir 563 mkr.
Förbundsavgiften redovisas i bilaga 1.
Sveriges Kommuner och Regioner

Carola Gunnarsson
Ställföreträdande ordförande

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Förslag till Förbundsavgift 2023, per medlem

Medelskattekraft 2022 fastställd
Befolkning riket 2021
Avgiftssats promille

Avgift 2023, kronor
246 177
10 443 100
0,1137

Region
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotlands Kommun
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Avgift 2023, kronor
60 758 000
11 032 000
8 436 000
13 140 000
10 268 000
5 689 000
6 913 000

Kommun
Upplands Väsby
Vallentuna
Österåker
Värmdö
Järfälla
Ekerö
Huddinge
Botkyrka
Salem
Haninge
Tyresö
Upplands-Bro
Nykvarn
Täby
Danderyd
Sollentuna

Avgift 2023, kronor
1 332 000
959 000
1 344 000
1 292 000
2 319 000
813 000
3 187 000
2 659 000
480 000
2 671 000
1 374 000
865 000
320 000
2 063 000
918 000
2 093 000

4 450 000
35 292 000
9 514 000
43 916 000
7 926 000
8 584 000
7 801 000
8 066 000
8 058 000
6 836 000
3 692 000
7 684 000
6 991 000

Stockholm
Södertälje
Nacka
Sundbyberg
Solna
Lidingö
Vaxholm
Norrtälje
Sigtuna
Nynäshamn
Håbo
Älvkarleby
Knivsta
Heby
Tierp
Uppsala
Enköping
Östhammar
Vingåker
Gnesta
Nyköping
Oxelösund
Flen
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs
Trosa
Ödeshög
Ydre
Kinda
Boxholm
Åtvidaberg
Finspång
Valdemarsvik
Linköping
Norrköping
Söderköping
Motala
Vadstena
Mjölby
Aneby
Gnosjö
Mullsjö
Habo
Gislaved
Vaggeryd
Jönköping
Nässjö
Värnamo
Sävsjö

24 662 000
2 827 000
3 021 000
1 495 000
2 359 000
1 346 000
335 000
1 808 000
1 405 000
820 000
623 000
269 000
552 000
399 000
601 000
5 975 000
1 325 000
625 000
254 000
322 000
1 611 000
339 000
456 000
974 000
3 009 000
1 063 000
408 000
149 000
104 000
282 000
154 000
320 000
612 000
214 000
4 634 000
4 040 000
410 000
1 222 000
210 000
790 000
193 000
268 000
208 000
358 000
827 000
411 000
4 016 000
888 000
970 000
328 000

Vetlanda
Eksjö
Tranås
Uppvidinge
Lessebo
Tingsryd
Alvesta
Älmhult
Markaryd
Växjö
Ljungby
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
Gotland
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Svalöv
Staffanstorp
Burlöv
Vellinge
Östra Göinge
Örkelljunga
Bjuv
Kävlinge
Lomma
Svedala
Skurup
Sjöbo
Hörby
Höör
Tomelilla
Bromölla
Osby
Perstorp
Klippan
Åstorp
Båstad

773 000
500 000
528 000
264 000
241 000
346 000
568 000
502 000
290 000
2 683 000
796 000
158 000
199 000
439 000
393 000
371 000
261 000
1 996 000
567 000
760 000
1 028 000
436 000
304 000
3 414 000
372 000
1 867 000
818 000
904 000
490 000
402 000
735 000
553 000
1 048 000
419 000
293 000
441 000
905 000
691 000
646 000
458 000
545 000
440 000
474 000
383 000
354 000
371 000
211 000
498 000
456 000
438 000

Malmö
Lund
Landskrona
Helsingborg
Höganäs
Eslöv
Ystad
Trelleborg
Kristianstad
Simrishamn
Ängelholm
Hässleholm
Hylte
Halmstad
Laholm
Falkenberg
Varberg
Kungsbacka
Härryda
Partille
Öckerö
Stenungsund
Tjörn
Orust
Sotenäs
Munkedal
Tanum
Dals-Ed
Färgelanda
Ale
Lerum
Vårgårda
Bollebygd
Grästorp
Essunga
Karlsborg
Gullspång
Tranemo
Bengtsfors
Mellerud
Lilla Edet
Mark
Svenljunga
Herrljunga
Vara
Götene
Tibro
Töreboda
Göteborg
Mölndal

8 843 000
3 564 000
1 299 000
4 204 000
768 000
967 000
882 000
1 294 000
2 427 000
540 000
1 219 000
1 464 000
298 000
2 925 000
735 000
1 309 000
1 862 000
2 386 000
1 087 000
1 108 000
362 000
768 000
456 000
430 000
256 000
296 000
364 000
134 000
185 000
899 000
1 214 000
341 000
269 000
160 000
160 000
195 000
145 000
333 000
264 000
259 000
406 000
984 000
303 000
266 000
452 000
370 000
316 000
258 000
14 778 000
1 962 000

Kungälv
Lysekil
Uddevalla
Strömstad
Vänersborg
Trollhättan
Alingsås
Borås
Ulricehamn
Åmål
Mariestad
Lidköping
Skara
Skövde
Hjo
Tidaholm
Falköping
Kil
Eda
Torsby
Storfors
Hammarö
Munkfors
Forshaga
Grums
Årjäng
Sunne
Karlstad
Kristinehamn
Filipstad
Hagfors
Arvika
Säffle
Lekeberg
Laxå
Hallsberg
Degerfors
Hällefors
Ljusnarsberg
Örebro
Kumla
Askersund
Karlskoga
Nora
Lindesberg
Skinnskatteberg
Surahammar
Kungsör
Hallstahammar
Norberg

1 347 000
400 000
1 597 000
371 000
1 108 000
1 657 000
1 169 000
3 192 000
696 000
346 000
692 000
1 133 000
526 000
1 596 000
259 000
359 000
930 000
339 000
237 000
322 000
110 000
470 000
103 000
324 000
254 000
278 000
375 000
2 667 000
675 000
291 000
324 000
724 000
432 000
240 000
156 000
452 000
268 000
193 000
129 000
4 393 000
618 000
323 000
850 000
300 000
662 000
122 000
283 000
247 000
464 000
160 000

Västerås
Sala
Fagersta
Köping
Arboga
Vansbro
Malung-Sälen
Gagnef
Leksand
Rättvik
Orsa
Älvdalen
Smedjebacken
Mora
Falun
Borlänge
Säter
Hedemora
Avesta
Ludvika
Ockelbo
Hofors
Ovanåker
Nordanstig
Ljusdal
Gävle
Sandviken
Söderhamn
Bollnäs
Hudiksvall
Ånge
Timrå
Härnösand
Sundsvall
Kramfors
Sollefteå
Örnsköldsvik
Ragunda
Bräcke
Krokom
Strömsund
Åre
Berg
Härjedalen
Östersund
Nordmaling
Bjurholm
Vindeln
Robertsfors
Norsjö

4 386 000
643 000
372 000
731 000
394 000
189 000
284 000
294 000
448 000
310 000
194 000
197 000
306 000
577 000
1 673 000
1 463 000
314 000
432 000
642 000
742 000
165 000
268 000
328 000
266 000
527 000
2 888 000
1 099 000
713 000
749 000
1 055 000
259 000
502 000
700 000
2 781 000
505 000
526 000
1 563 000
146 000
173 000
430 000
322 000
341 000
199 000
282 000
1 800 000
199 000
67 000
155 000
190 000
111 000

Malå
Storuman
Sorsele
Dorotea
Vännäs
Vilhelmina
Åsele
Umeå
Lycksele
Skellefteå
Arvidsjaur
Arjeplog
Jokkmokk
Överkalix
Kalix
Övertorneå
Pajala
Gällivare
Älvsbyn
Luleå
Piteå
Boden
Haparanda
Kiruna

85 000
162 000
69 000
69 000
253 000
182 000
79 000
3 669 000
344 000
2 052 000
172 000
76 000
134 000
92 000
442 000
118 000
167 000
488 000
225 000
2 208 000
1 185 000
788 000
266 000
630 000

Protokoll nr 2 2022, från möte med Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Bohusläns Museum + distans
2022-04-08 kl. 09.00 – 12.15

Närvarande:

Lars Tysklind och Ingela Skärström (Teams) Strömstad, Hans Schub
och Elisabeth Jonsson (båda Teams) Tanum, Göran Hahne, Sotenäs,
Bo Gustafsson och Anne Gunnäs Lysekil, Ronny Svensson och
Anders Arnell (Teams) Orust, Anders G Högmark (Teams)Tjörn, Jan
Utbult och Ronald Johansson (Teams) Öckerö, Madeleine Johansson
och Roland Norlén (båda Teams) Göteborg, Fredrik Dahlström Dolff
(Teams) VGR samt Krister Olsson.
Dessutom deltog under punkt 5 från Eulos Vind: Mathilda Svensson,
Magnus Kullberg och Måns Larsson.
Vid punkt 6 deltog: Peter Ronelöv Olsson
Vid punkt 7 deltog: Bodil Tingsby och Thomas Hjertberg

Mötet öppnas

§1
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av justerare

§2
Göran Hahne utses till justerare.

Föregående protokoll
§3
Justerat protokollet från föregående möte, 2022-02-11.
Beslöts
Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
Förslag till dagordning
§4.
Beslöts
Att godkänna förslaget till dagordning inklusive två anmälda
ärenden under övriga frågor.

Info från Eulos vind
§5
Mathilda redogjorde historiskt om företaget Eulos vind AB, samt teknik
och omfattning av sin tänkta havsbaserade vindkraftspark som man
har startat en process för att få ett tillstånd. Den tänkta parken finns
geografiskt både på svenskt och kommunalt (Öckerö) vatten samt
svenskt internationellt vatten.
Många frågor ställdes till Eulos. Mötet var tydligt med att företrädare för
yrkesfisket måste skyndsamt komma med i processen så att deras
kompetens tas tillvara.
Eulos vinds presentation skickas till Ledningsgruppen.
Ordförande sammanfattande och tackade för den värdefulla
informationen och svar på de många frågorna som ställdes.

Information från Peter Ronelöv Olsson
§6
Peter visade med ett exemplar av en nerskalad, modern, selektiv trål
för räkfiske fungerar. Trålen ger liten påverkan på havsbotten.
Peter redogjorde sedan för bakgrunden om och vad som kan vara
orsak till det i media uppmärksammade dumpningen av pigghajar och
rockor på sjöbotten invid kaj. Mötet var eniga om att det som en
enskild fiskare åstadkommer i form av miljöbrott ska ses som ett
sådant och inte drabba en hel yrkeskår.
Ordförande sammanfattande och tackade för den värdefulla
informationen samt svar på frågor som ställdes.

Information från Bodil Tingsby
§7
Bodil visade glimtar ur sin kommande film, premiärvisning i dagarna,
om ”Islandsfisket”. Bodil är uppbokad för visning av filmen. Under
mötet fick Bodil ytterligare bokningar från närvarande deltagare. Filmen
beskriver ett viktigt kulturarv i Bohuslän som haft stor ekonomisk
betydelse under sin tid. Värdefullt om den även kan nå ut till våra
skolor.
Ordförande tackade för den värdefulla informationen som beskriver en
värdefull del av vår fiskehistoria och önskade att filmen får en stor
spridning med många besökande.

Nytt från kommuner och VGR
§8
Det uttrycktes en stark oro över stigande dieselkostnader som gör att
vissa fiskebåtar stannar kvar i hamn i stället för att fiska.
Därutöver rapporterades att Tjörns Sparbank sponsrar nya torskrev.
I övrigt bordlades denna punkt på grund av tidsbrist och återkommer
vid nästa möte
Uppföljning av pågående aktiviteter
§9
a/ Krister informerade om regelförenkling inom vattenbruket. Det
som kunde rapporteras var att Regeringen givit kommittédirektiv den
17 mars i år om att utreda undantag i strandskyddet i avsikt att
underlätta för vattenbruk.
Vårt nätverk hoppas kunna få en ny avstämning med
Regeringskansliet i denna fråga i början av maj.
Beslöts att godkänna informationen.
b/ Kommande artiklar om yrkesfiskare.
Beslöts att i tur och ordning kommer artiklar från Sotenäs, Tjörn
och Strömstad.
c/ Marin matmarknad i samband med Västerhavsveckans
invigning den 6 aug 2022 i Fjällbacka. En projektgrupp där Krister
deltar arbetar fram ett program för marin matmarknad med start kl
12.00 i anslutning till invigningen av Västerhavsveckan. Tanums
kommun avlönar projektledare. Ekonomiskt stöd från VGR har sökts av
Tanum.
Beslöts att godkänna informationen.
d/ Krister informerade om nuläget Sweden Pelagic. Rening av
processvattnet kan pågå en tid till även under arbetet med nytt
reningsverk. Leveranser av sill till anläggningen är en viktig
förutsättning för fortsatt verksamhet. Det finns ett Regeringsuppdrag i
den frågan till Jordbruksverket ”…handlar om att Jordbruksverket
tillsammans med berörda fiskerinäringar ska analysera och
sammanställa dagens fiskberedning och deras mottagningskapacitet
samt identifiera hinder och utvecklingsbehov”. Jordbruksverket har nu
uppgiften att arbeta med frågan om förutsättningar för hur mer sill kan
landas i Sverige och Ellös.
Beslöts att godkänna informationen.
e/ Krister informerade om HaV och SJV arbete att mer praktisk ta fram
underlag till aktiviteter genom bildade åtgärdsgrupper inom
handlingsprogrammen till nationella strategin för yrkes- och
turismfiske samt vattenbruk.

Från FK:s sida kommer Krister att medverka den 10 maj i Göteborg,
turismfiske, Yrkesfiske Ronald samt Anne inom vattenbruket. Fler är
välkomna att ansluta sig.
Beslöts att godkänna informationen.

f/ Krister rapporterade om erbjudandet till FK att vara co-creators i
kommande Mistra finansierat projekt. Den 28 april är FK inbjudna till
workshop i Stockholm inför slutlig ansökan till sommaren. Anders G
har anmält intresse för deltagande i workshopen.
Beslöts att godkänna informationen

g/ Krister informerade om projektet Sveriges Fiskekommuner.
Slutkonferens den 26 april. Projektet avslutas 31 maj.
Beslöts att godkänna informationen.

h/ Krister informerade om nyttjanderätt till vatten avseende
vattenbruk. Finns möjligheter för kommun att be Lantmäteriet göra
utredningar om nyttjanderätt i kustnära vatten.
Beslöts att godkänna informationen.

Rapporter och kommande möten
§10
a/ Krister rapporterade om nuläget med FK:s ekonomi per den 28 febr
2022.
b/ Krister rapporterade från projektet ”Nätet” som etablerar många
kontakter med kommunernas köksansvariga.
c/ Krister rapporterade att projektet ”Fiskaren i skolan” fått mer medel
från VGR som innebär att pilotstudien övergår till ett större projekt.
d/ Krister rapporterade från deltagande i nationell
vattenbrukskonferens på Laholmen den 15-16 mars.
e/ En ”Save the date” för SPF PO årsstämma den 20 maj. Krister
skickar ut inbjudan till LG när den kommer.
f/ FK skickade in ett kort remissvar till Naturvårdsverket den 25 febr
angående jakt på knubbsäl.
g/ Kommande möten/aktiviteter som är kända idag är:
•

Skagerackkonferensen 3-4 maj Skagerack, Strömstad

•

Passion för mat, 22-24 april NOVA ARENA,Trollhättan

•

Seminarium havsbaserad vindkraft 11 maj kl 09.00 till 11.00

•

Fiskeforum 2022 – någon gång i höst

•

Politikerutbildning inom vattenbruk 13 maj, Ingela skickar inbjudan

•

Dialog forum inom vattenbruk med bland andra Länsstyrelsen 28 april

•

Utbildning, Samförvaltningen Norra Bohuslän, 12-13 maj, inbjudan
skickas

•
•

Beslöts för delpunkterna ovan:
Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna

Vad kommuniceras från mötet
§11
a/ Sprida information kring filmen om Islandsfisket.
b/ Pressmeddelande som framhåller att svenskt fiske är i världsklass
och att enskilda företagares miljöbrott inte ska skada en hel yrkeskår.

Kommande möten 2022
§12
Datum för kommande möten med Ledningsgruppen samt förslag till
studiebesök.
17 juni Studiebesök hos båten Carmona, Ö-varvet, samt möte i
kompetenshuset, Öckerö

Övriga frågor

9 sept

8 +fjordar inkl säl och skarv, troligen Stenungsund

21 okt

Sotenäs symbioscenter med olika verksamheter

16 dec

HaV:s lokaler Göteborg med efterföljande avslutning

§13
a/ Beslöts att protokollen ska skickas till kommunernas diarium med
respektive kommuns ledamöter för kännedom.
b/ Förste anställde personen till Fiskekommunerna för 25 år sedan,
Cathrine Byrön har hört av sig. Återkommer senare med
förhoppningsvis mer historik kring Fiskekommunernas första år.

Mötet avslutas

§14
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare

…………………………………………………………
Lars Tysklind, ordförande

……………………………………………………………
Göran Hahne, justerare

Protokollet är digitalt justerat

Protokoll nr 1 2022, från möte med Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Distansmöte via Teams
2022-02-11 kl. 09.00 – 12.10

Närvarande:

Lars Tysklind Strömstad, Elisabeth Jonsson och Liselotte Fröjd
Tanum, Bo Gustafsson och Anne Gunnäs Lysekil, Ronny Svensson
och Anders Arnell Orust, Anna Aldegren från kl 10.00 och Anders G
Högmark Tjörn, Ronald Johansson Öckerö, Madeleine Johansson och
Roland Norlén Göteborg, Astrid Burhöi VGR samt Krister Olsson.
Dessutom deltog under punkt 5 från HaV:
Daniel Melin och Elin Gunve från Jordbruksverket,
Vid punkt 6 deltog: Krishan Kent

Mötet öppnas

§1
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av justerare

§2
Liselotte Fröjd utses till justerare.

Föregående protokoll
§3
Justerat protokollet från föregående möte, 2021-12-10.
Beslut

Beslöts
Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Förslag till dagordning
§4.
Beslut

Att godkänna förslaget till dagordning.

Info Jordbruksverket
§5
Daniel Melin med stöd av Elin Gunve berättade om nuläget med
handlingsplanerna kopplat till den nationella strategin för fiske och
vattenbruk. Det är tre separata handlingsplaner för vartdera
vattenbruket, yrkesfiske samt fritids-och turismfiske. Jordbruksverket är

ansvarig för kommande arbetsgrupper som ska stödja genomförandet
av respektive handlingsplan. Det arbetet startar inom kort.
Ordförande sammanfattande och tackade för den värdefulla
informationen samt svar på frågor som ställdes.

Information från Fiskbranschens Riksförbund, FR
§6
Krishan Kent berättade om sin syn på yrkesfisket med utgångspunkt
från handlingsplanen för yrkesfiske. Dioxinnivåer, Regionalkvotens
struktur, HaV:s uppdrag, sälfrågan var frågor som Krishan berörde.
Den kanske viktigaste frågan som FR gärna driver tillsammans med
FK är att utveckla värdekedjan från svenska fiskekvoter till fisken på
vår mattallrik.
Ordförande sammanfattande och tackade för den värdefulla
informationen samt svar på frågor som ställdes.

Nytt från kommuner och VGR
§7
Göteborg: Planerar för ett möte med branschen före sommaren med
anledning av pågående processer med Fiskhamnen och Fiskebäck.
Öckerö: Inventering och uppfräschning av hamnar på Rörö, hamnen
björnhuvudet fått privat ägare, Ö-varvet bygger färdigt nya fiskebåten
Carmona till försommaren, nytt isverk byggs på Hönö Klåva,
Sjöräddningen planerar för att bygga ut.
Tjörn: HaV har sedan en tid sedan utsett Åtta+fjordar till ett av tre
geografiska områden i Sverige för att arbeta med en
ekosystembaserad fiskförvaltning. För framgång krävs god legitimitet
med anknytningen till lokalbefolkningen.
Orust: Bekymrad över sämre vattenkvalitet på östra sidan av
kommunen. Under en kort period kom det in mycket sill kustnära.
Uddevalla: Det finns ett stort intresse inklusive bland politiska partier
för att förbättra vattenkvalitén i Byfjorden/Bäveån.
Lysekil: Avtalet är äntligen klart för drift av Kristineberg. Ett
forskningsprojekt är påbörjat, ”Fishing for data” mellan forskare och
fiskare för att kontinuerligt mäta olika data. Vid VGR:s hållbarhetstema
en vecka i oktober kommer invigningen att ske i Lysekil.
Tanum: Kommunen har tagit ställning i frågan om havsbaserad
vindkraft.
Strömstad: Fortsatta möten med Samförvaltningen i norra Bohuslän,
fortsatta diskussioner om hur havsbaserad vindkraft kommer att
påverka.

VGR: Arbetar med frågan om plast i havet, FK arbetar med frågor som
anknyter till Regionala Utvecklingsstrategin som finns att läsa mer om
på VGR hemsida.
Uppföljning av pågående aktiviteter
§8
a/ Krister informerade om nuläget med regelförenkling inom
vattenbruket. Nätverket som finns har ännu inte fått något nytt datum
från Regeringskansliet, RK, för uppföljande möte. Sweden Food Arena,
SFA, har ingått i en arbetsgrupp med koppling till RK om viktigaste
frågor för sjömatens utveckling. Nätverk av representanter för olika
aktörer har formulerat ett svar och där har Krister ingått. Vattenbruket
kommer att få en utökad budget till 474 miljoner i kommande Havs,
fiske och vattenbruksfond.
Beslöts att godkänna informationen.

b/ Kommande artiklar om yrkesfiskare.
Beslöts att Öckerö gör nästa artikel och därefter Tjörn.

c/ Västerhavsvecka 2022 kommer att invigas den 6 aug i Tanums
kommun. Förslag finns att i anslutning till invigningen anordna en
sjömatsmässa.
Beslöts
att arbeta vidare med en sjömatsmässa med Tanums kommun
att tillsammans med projektkoordinatorn utse arbetsgrupp inför
mässan bestående av Madeleine Johansson, Anne Gunnäs,
Elisabeth Johansson och Ingela Skärström ska tillfrågas.
d/ Krister informerade om Regeringsuppdraget till HaV att utreda
regelförändringar inom det demersala fisket.
Beslöts att godkänna informationen.
e/ Krister informerade om nuläget angående att få till stånd en kvot av
blåfenad tonfisk från EU. I nuläget avsätts mer pengar till forskning kring
tonfisken men ingen förhandling med EU har initierats från svensk sida.
SLU, HaV och Regeringskansliet är viktiga offentliga aktörer.
Sportfiskarna och SFPO är motsvarande privata aktörer.
Beslöts att godkänna informationen.
f/ Krister rapporterade kort om nuläget med Sweden Pelagic och dess
utmaningar att fortsätta/utveckla sin verksamhet.
Beslöts att godkänna informationen

Varumärket
§9
Utskickat förslag till principer för varumärket Fiskekommunerna var
utskickat med handlingarna inför mötet.
Beslöts att godkänna förslaget till principer för varumärket
Fiskekommunerna.

Verksamhetsberättelse 2021
§10
Förslag till verksamhetsberättelse för Fiskekommunerna 2021 var
utskickat med handlingarna inför mötet.
Beslöts
att godkänna förslaget för verksamhetsberättelse 2021
att skicka verksamhetsberättelsen till kommunernas diarium samt
VGR.
Verksamhetsplan 2022
§11
Förslag till verksamhetsplan för Fiskekommunerna 2022 var utskickat
med handlingarna inför mötet.
Under kolumnen ”Mål…” och punkt 2 om verksamheter utökas förslagen
med workshop/seminarium eller aktiviteter kring regelförenklingar inom
vattenbruket, kvot för tonfisk, verka för vidareförädling i Sverige av
svenskkvoterad fisk, utreda ägarskap för vatten (vattenbruksetableringar)
samt säl och skarvfrågan.
Beslöts
att godkänna förslaget för verksamhetsplan 2022 med beskrivna
tillägg.

Kommunikationsplan 2022
§12
Förslag till kommunikationsplan för Fiskekommunerna 2022 var
utskickat med handlingarna inför mötet.
Beslöts
att godkänna förslaget till kommunikationsplan för 2022

Rapporter

§13
a/ Krister rapporterade om nuläget med FK:s ekonomi per den 31 dec
2021.
b/ Krister informerade om nuläget med projektet ”Sveriges
Fiskekommuner” som avslutas siste maj och dessförinnan genomför tre
workshops samt ett avslutande seminarium i slutet av april
c/ Krister rapporterade från projektet ”Nätet” som nyligen dragit igång sin
verksamhet.
d/ Krister rapporterade om kommande aktiviteter, Nationella
vattenbrukskonferensen 15-16 mars Laholmen, Strömstad,
Skagerackkonferensen 3-4 maj Skagerack, Strömstad, Passion för mat,
22-24 april NOVA ARENA,Trollhättan
Beslöts för delpunkterna ovan:
Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna

Vad kommuniceras från mötet
§14
Det som ska kommuniceras efter mötet är verksamhetsberättelsen till
finansiärerna samt kommande artiklar kring yrkesfiskare.
Kommande möten 2022
§15
Följande datum under 2022 för kommande möten med
Ledningsgruppen.
Fredagarna:
8 april, 17 juni, 9 september, 21 oktober och 16 december

Mötet avslutas

§16
Då inga övriga frågor förekom tackade ordförande för visat intresse
och avslutade mötet.
…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare
…………………………………………………………
Lars Tysklind, ordförande
……………………………………………………………
Liselotte Fröjd, justerare
Protokollet är digitalt justerat

MEDDELANDE FRÅN
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Vårt ärendenr:
22/00003

2022-05-20

Kommunstyrelserna
Regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Sammanträdesplan för Sveriges
Kommuner och Regioner 2023
Ärendenr: 22/00420

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 20
maj 2022 beslutat om sammanträdesplan för beredningar, delegationer, arbetsutskott
och styrelse till följande
Beredningar/Delegationer/AU

Styrelse

26 januari

27 januari

Februari mötesfri
9 mars

10 mars

20 april

21 april

25 maj

26 maj

15 juni

16 juni

Juli och augusti mötesfria
21 september

22 september

26 oktober

27 oktober

30 november

1 december

14 december

15 december

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Dellista Kommunstyrelsen

Diarienr
KS/2022:861

KS/2022:895
KS/2022:869
KS/2022:637

KS/2014:561
KS/2022:630

KS/2022:914

KS/2020:541
KS/2022:865

KS/2022:832
KS/2022:890
KS/2022:864

KS/2022:928

KS/2013:1703

KS/2022:947
KS/2022:619
KS/2022:619
KS/2022:960
KS/2022:900

Fastighet

Utskrivet: 2022-06-21 20:33
Utskrivet av: Emelie Werling Söderroos

Ärende
Begäran om yttrande,
Orust MTB Giro den 23
juli 2022, ärende 111352022
Föreningsstöd 2022
Käringöns Simskola
Driftstöd för simskola
Föreningsstöd 2022 SPF
Orustveteranerna
Driftstöd för hyrd lokal
Uppsägning
lägenhetsarrende för
tecknande av nytt avtal
eventuellt köp
Edshultshall 1:23
Ansökan om överlåtelse
av arrendeavtal Käringön
1:1
Anläggningsarrende för
sjönära byggnad med
tillhörande kokeri,
Käringön 1:1
Ansökan om upplåtelse
av offentlig plats, Cirkus
och affischering,
Svanesund 2:2,
A279.570/2022
Ansökan om servitut
Mollösund 5:398
Hålvägen
Asökan om antagande till
hemvärn - för
kommunens yttrande.
M.W.
Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. B.A.
Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. C.P.
Begäran om yttrande
över byggnation på
fastigheten Tången 1:28,
nybyggnad av fritidshus
(ändring av beviljat lov)
Begäran om yttrande
över byggnation på
fastigheten Huseby 1:50,
nybyggnad av sjöbod
Uppsägning
lägenhetsarrende
Mollösund 5:398 sjöbod
22
Påsklovsaktivitet
Frekvensen 2022 Orust
FC
Lägenhetsarrende
Gullholmen 1:4, Sjöbod
och brygga 70 & 71
Lägenhetsarrende
Gullholmen 1:4, Sjöbod
och brygga 70 & 71
Förhandlingsprotokoll
Kommunal löneöversyn
2022
Begäran om yttrande
över byggnation på
fastigheten Mollösund
5:445, ombyggnad samt
fasadändring av
industribyggnad.

Datum
2022-05-18

Delegations paragraf
KS Del/2022 § 270

2022-05-18

KS Del/2022 § 272

2022-05-18

KS Del/2022 § 273

2022-05-18

KS Del/2022 § 274

2022-05-18

KS Del/2022 § 275

2022-05-19

KS Del/2022 § 276

2022-05-19

KS Del/2022 § 277

2022-05-19

KS Del/2022 § 278

2022-05-23

KS Del/2022 § 281

2022-05-23

KS Del/2022 § 282

2022-05-23

KS Del/2022 § 283

2022-05-23

KS Del/2022 § 284

2022-05-23

KS Del/2022 § 285

2022-05-24

KS Del/2022 § 286

2022-05-24

KS Del/2022 § 287

2022-05-25

KS Del/2022 § 288

2022-05-25

KS Del/2022 § 289

2022-05-30

KS Del/2022 § 290

2022-05-30

KS Del/2022 § 291

KS/2022:49

KS/2021:992
KS/2022:747

KS/2022:876

KS/2022:983

KS/2022:730

KS/2022:1012
KS/2022:1002

KS/2022:941

KS/2022:981

KS/2022:1008

KS/2022:1042
KS/2022:925
KS/2022:1048

KS/2022:984

KS/2022:967

KS/2022:306

Uppsägning
lägenhetsarrende för
tecknande av nytt avtal
Käringön 1:1
komplementbyggnad
KE103
Otillåtet nyttjande av
kommunal mark
Svanesund 2:2
Markupplåtelse för
tillfälligt materialupplag
av furustolpar under
linjebyggnation, ONE
Nordic AB. MorlandaSlätthult 1:29, Huseby
1:50.
Ansökan om
transporttillstånd 1 jun 31 aug, Orust Yacht
Service AB
Begäran om yttrande
över byggnation på
fastigheten Glimsås 1:56,
rivning och nybyggnad av
fritidshus
Ansökan om tillstånd
enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter, Orust
Motorshow.
A184.201/2022
Avtal gällande
gratifikationer smycken
och klockor
Ansökan om tillstånd
enligt ordningslagen och
lokal föreskrifter,
Svanesundsfestivalen.
A296.835/2022
Ansökan om begagnande
av offentlig plats för
löpning, Taube-loppet,
Flatön 2022-08-27.
A288.148/2022
Ansökan om begagnande
av offentlig plats för
uteservering, Erwings
Junkfood. A318.246/2022
Ansökan om tillstånd
enligt ordningslagen och
lokal föreskrifter,
Barnteater, Allmag 1:6.
A305.523/2022
Delegationsbeslut Lex
Sarah 2022
Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade, B.S.
Lokala trafikföreskrifter
om upphävande av lokala
trafikföreskrifter på
Tuvesvik, Ellös
Begäran om yttrande
över byggnation på
fastigheten Nösund
1:204, nybyggnad av
stödmur
Begäran om yttrande
över byggnation på
fastigheten Röra-Äng 2:3,
ändrad användning till
kontor och vandrarhem
Uppsägning för
omförhandling av avtal
Mollösund 5:398, övrig
mark 177

2022-05-30

KS Del/2022 § 292

2022-05-31

KS Del/2022 § 293

2022-05-30

KS Del/2022 § 294

2022-06-02

KS Del/2022 § 295

2022-06-03

KS Del/2022 § 296

2022-06-03

KS Del/2022 § 297

2022-06-01

KS Del/2022 § 298

2022-06-09

KS Del/2022 § 305

2022-06-09

KS Del/2022 § 306

2022-06-09

KS Del/2022 § 307

2022-06-09

KS Del/2022 § 308

2022-06-09

KS Del/2022 § 309

2022-06-14

KS Del/2022 § 310

2022-06-14

KS Del/2022 § 311

2022-06-16

KS Del/2022 § 312

2022-06-16

KS Del/2022 § 313

2022-06-17

KS Del/2022 § 314
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KS/2022:694
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Ansökan om
markupplåtelse för
optofiber Hällevik 2:208
Föreningsstöd 2022
802431-7920 Stöd för
upprustning av badplats
Antagande Särskilt
förhandlingsordningsavtal
RIB-SFR 22
Begäran om yttrande
över fastigheten
Morlanda-Bua 1:24,
permanent uppställning
av villavagn, samt
nybyggnad av fritidshus.
Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade, S.M
Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade, B.A
Lokala trafikföreskrifter
om tillåten parkering mot
avgift på Tuvesvik, Ellös
Lokala trafikföreskrifter
om tillåten parkering 4
tim på Hamntorget,
Henån
Lokala trafikföreskrifter
om tillåten parkering mot
avgift på Morkullevägen,
Ellös
Lokala trafikföreskrifter
om parkering för
rörelsehindrad på
Grenvägen, Mollösund
Lokala trafikföreskrifter
om husbilsparkering på
Tuvesvik, Ellös
Föreningsstöd 2022
Föreningen Mollösund
Stöd för upprustning av
badplats
Lokalt kollektivavtal
gällande måltidsuppehåll
inom enheten
Stödboende vuxen
Ansökan om tillstånd
enligt ordningslagen och
lokal föreskrifter, Tävling
- löpning och simning,
Stocken, A342.457/2022

2022-06-17

KS Del/2022 § 315

2022-06-20

KS Del/2022 § 316

2022-06-20

KS Del/2022 § 317

2022-06-20

KS Del/2022 § 318

2022-06-20

KS Del/2022 § 319

2022-06-20

KS Del/2022 § 320

2022-06-21

KS Del/2022 § 329

2022-06-21

KS Del/2022 § 330

2022-06-21

KS Del/2022 § 331

2022-06-21

KS Del/2022 § 332

2022-06-21

KS Del/2022 § 333

2022-06-21

KS Del/2022 § 334

2022-06-21

KS Del/2022 § 335

2022-06-21

KS Del/2022 § 336

