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Välkommen att ta del av Orust kommuns årsredovisning för 2020. Årsredovisningen upprättas av kommunstyrelsen
och överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande. Årsredovisningen granskas av revisorer.
Årsredovisningen inleds av kommunstyrelsens ordförande som sammanfattar året. Därefter följer
förvaltningsberättelsen som syftar till att ge en övergripande bild av Orust kommuns verksamhet det gångna året.
Räkenskaperna innehåller dels en redogörelse för kommunens ekonomiska utfall, finansiering och ekonomiska
ställning vid årets slut, men även en sammanställd redovisning för koncernen där Stiftelsen Orustbostäder ingår.
Årsredovisningen avslutas med verksamhetsberättelser från våra affärsdrivande verksamheter samt Stiftelsen
Orustbostäder.
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Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året
År 2020 har förändrat våra levnadsvanor på ett sätt
som nog ingen trodde var möjligt. Alla har tvingats
att ompröva och omvärdera sitt sätt att leva på grund
av en pandemi som påverkar hela världen. Vi har
tvingats begränsa vårt umgänge med nära och kära,
inte minst med den äldre generationen. Hur stora
konsekvenserna blir av covid-19 går ännu inte att
överblicka men det är något vi följer och måste
hantera.

Ängsvikens äldreboende blev klart. Eleverna i Ellös
F-6 skola flyttade efter sommarlovet in i den
nyrenoverade tidigare högstadieskolan.
Parkeringsfrågan löstes vid Henåns badplats och
Henån fick sin första offentliga toalett. Vår huvudort
fick också ett trevligt inslag med en tomtefamilj som
kom på besök i juletid.
Antalet invånare ökade för andra året i rad med
närmare 100 stycken. Såväl nya bostäder som
infrastrukturen är viktiga faktorer för en fortsatt
inflyttning.

Våra chefer och medarbetare har anpassat och kunnat
upprätthålla och leverera omsorg, skola och service
till alla som lever och verkar i Orust kommun på ett
fantastiskt bra sätt. Sammantaget var det ett lågt antal
smittade i kommunen under 2020. Om det beslutet
jag tog i slutet av mars att neka hemtjänst vid tillfällig
vistelse i kommunen har bidragit till den låga
smittspridningen får vi inte veta. Men min
bedömning är att det var ett klokt beslut och det fick
stor massmedial uppmärksamhet. Pandemin har
tvingat oss att utveckla och använda de digitala
möjligheterna på rekordtid, så det finns även några
positiva effekter att glädjas åt.

Orustbostäder började bygga Orusts första höghus, 5
våningar, som ska innehålla efterlängtade
hyreslägenheter i Henån. Kommunen tecknade avtal
med Riksbyggen om att utreda och bygga ett
trygghetsboende i Henån med ett 30-tal lägenheter i
kooperativ hyresform för 65 plus.
Vårt arbete med att få till stånd en bro mellan
Svanesund och Stenungsund tog tydliga steg framåt i
slutet av året. Denna bro är otroligt viktig för att
kommunen ska kunna utvecklas.

Det ekonomiska resultatet blev mycket positivt och
det näst högsta sedan tjugo år tillbaka. Precis som för
många andra kommuner beror det i huvudsak på alla
de extra statliga bidrag som vi fått som skulle mildra
effekten av lägre skatteintäkter till följd av pandemin.
Skatteintäkterna blev högre än väntat och nästan alla
sektorer redovisade budgetöverskott som beror på
lägre kostnader eller extra statliga ersättningar till
följd av pandemin. Det goda resultatet bär vi med oss
in i framtiden och ska användas till att betala
nödvändiga investeringar.

Kommunens verksamhet levererar generellt en bra
service och kvalitet. Vårdnadshavare, elever och
brukare är nöjda och ger oss bra betyg i
undersökningar. Betygsresultaten i årskurs 9 var
mycket glädjande med bättre resultat än föregående
år. Inte fullt så positivt är dock handläggningstiden på
våra bygglov som är på tok för lång. Vi jobbar aktivt
med åtgärder och i slutet av året utredde ett externt
företag både förvaltningens och nämndens arbete.
Arbete pågår med att komma tillrätta med kötiderna.
Vi har havet, stranden, ängarna och skogen nära oss
var vi än är och bor på Orust. Vår miljö är unik och
något vi kan njuta av varje dag, vi som bor året runt
på vår vackra ö.

Bland årets större investeringar finns till exempel
färdigställandet av piren i Henåns hamn. Invigningen
ägde rum i juli och där finns nu ett uppskattat
promenadstråk. Utbyggnaden och ombyggnaden av

Catharina Bråkenhielm (s)
Ordförande från 2019
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Förvaltningsberättelse
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Översikt över verksamhetens utveckling
Resultatet för 2020 blev +49,3 mnkr för den samlade
kommunala koncernen, vilket är högre än föregående
års resultat. Det förklaras bl.a. av ökade ersättningar
och statsbidrag på grund av covid-19 pandemin och
ett pågående effektiviseringsarbete för att minska
kommunens kostnader.

engångsintäkter från tomtförsäljning och försäkringsersättning på grund av brand.
Soliditeten för såväl kommunen som koncernen
fortsätter att öka svagt. Inklusive totala
pensionsförpliktelser är det nu ett positivt värde för
kommunen sedan två år tillbaka. Investeringarna har
de senaste fyra åren kunnat finansierats utan större
nyupplåning. Det beror både på lägre investeringsnivå
än planerat och högre resultatnivå.

Tidigare års resultat har bl.a. påverkats av ändrad
redovisningsprincip för exploateringsredovisning,

Den kommunala koncernen
mnkr

2020

Verksamhetens intäkter

2019

2018

2017

2016

298

283

316

287

312

-1 206

-1 180

-1 179

-1 133

-1 134

Skatteintäkter och statsbidrag

969

941

931

902

844

Finansnetto

-12

-11

-9

-11

-14

Årets resultat

49

33

59

45

8

21,7%

20,5%

19,4%

17,0%

14,5%

Verksamhetens kostnader

Soliditet

1

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser

7,2%

4,7%

2,3%

-0,3%

-3,6%

Investeringar (netto)

2

149

98

81

92

122

Självfinansieringsgrad

3

144,9%

112,0%

181,5%

140,0%

64,2%

Långfristig skuld

1 235

1 177

1 166

1 227

1 231

Antal anställda

1 238

1 265

1 285

1 276

1 321

mnkr

2020

2019

2018

2017

2016

245

223

254

241

266

-1 160

-1 138

-1 142

-1 097

-1 097

969

941

931

902

844

-7

-5

-4

-6

-7

Kommunen

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Skatteintäkter och statsbidrag
Finansnetto
Årets resultat
Soliditet

1

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser

47

21

39

40

6

23,9%

22,6%

21,7%

19,1%

16,5%

4,3%

0,6%

-1,9%

-4,5%

-8,2%

Investeringar (netto)

2

129

95

63

84

118

Självfinansieringsgrad

3

150,7%

105,1%

215,0%

146,6%

55,5%

Långfristig skuld
Antal anställda

816

758

747

818

825

1 228

1 255

1 275

1 266

1 311

1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. Då kommunens pensionsskuld före
1998 redovisas som en ansvarsförbindelse, ger nyckeltalet soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser en
helhetsbild av soliditetsmåttet om hela pensionsförbindelsen låg redovisad som en skuld i
balansräkningen.
2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som
finansierats med offentliga bidrag. Bruttoinvesteringar beräknas genom att summera anskaffning av
immateriella och materiella anläggningstillgångar.
3) Självfinansieringsgrad definieras som Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med
nettoinvesteringar.
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Den kommunala koncernen
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i
kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation
samt i det allmännyttiga bostadsföretaget som
kommunal stiftelse.

annat förskola och skola. Gryning Vård AB erbjuder
bland annat HVB- och öppenvård för barn,
ungdomar och familjer, jour- och familjehem,
beroendevård, lägenheter med stöd och LSS-boende.

Därtill finns ett antal företag som kommunen har ett
ägarintresse i. Tjörns Måltids AB producerar måltider
till personer med biståndsbeslut. Netwest Sweden AB
arbetar för att främja en hållbar och framtidssäker
bredbandsutveckling i Västra Götaland. Mediapoolen
Västra Götaland AB har till uppgift att leverera digital
pedagogik genom sin mediacentral riktat mot bland

Kommuninvest ekonomisk förening finansierar en
betydande del av kommunens investeringsbehov.
Inera AB har till uppdrag att stötta och öka tempot i
kommunernas digitalisering. Under året såldes
fjärrvärmeanläggningarna och avtalet med Nevel AB
upphörde. Inga andra väsentliga förändringar har
skett i organisieringen av kommunens verksamhet.
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Nämnder
Kommunstyrelsen

Verksamhet
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna
och följa upp kommunens ekonomi, verksamheter
och mål. Styrelsen har uppsikt över andra nämnder
samt de företag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i.
Kommunstyrelsen är nämnd och ansvarar genom
sitt utskott för lärande för förskola,
skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, obligatorisk särskola och
gymnasiesärskola, vuxenutbildning och
kulturskola.
Vidare är kommunstyrelsen nämnd och ansvarar
genom sitt utskott för omsorg för
socialtjänstfrågor, den kommunala hälso- och
sjukvården, stöd och service till funktionshindrade
och särskilda insatser i arbetsmarknadsåtgärder.
Kommunstyrelsen är också nämnd och ansvarig
genom sitt utskott för samhällsutveckling för
hamnar, vatten, renhållning och energiplanering,
plan och markfrågor, kommunens fastigheter, kost
och städverksamhet, trafik, kultur och fritid.

Miljö och
byggnadsnämnden

Sociala
myndighetsnämnden

Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Verksamheterna budget- och skuldrådgivning,
överförmyndarverksamhet, energi- och
klimatrådgivning samt familjerådgivning hanteras
genom avtal med Stenungsunds kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för
myndighetsbeslut som rör byggnadsfrågor enligt
plan- och bygglagen samt beslutar om dispens och
utövar tillsyn enligt miljöbalken. Nämnden
ansvarar för kommunens miljö- och
hälsoskyddsarbete samt livsmedelskontroll.
Nämnden är räddningsnämnd och ansvarar för
myndighetsbeslut inom räddningstjänsten och
sotningsverksamheten.
Sociala myndighetsnämnden ansvarar i huvudsak
för familjerättsliga frågor och fattar
myndighetsbeslut inom föräldrabalken och
socialtjänstlagen som rör till exempel adoption,
vårdnadshavare och faderskapsärende.
Valnämnden ansvarar för att organisera våra
allmänna val till riksdag, region,
kommunfullmäktige och Europaparlamentet.
Kommunen har en gemensam
överförmyndarnämnd med Tjörns, Stenungsunds
och Lilla Edets kommuner. Det är en kommunal
myndighet som har kontroll och tillsyn över
förmyndare, förvaltare och gode män.
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Privata utförare
Fraktkedjan AB har i uppdrag att samla
in hushållsavfall samt slamtömning inom
kommunen. Under 2020 utbetalades
ersättningar till företaget på sammanlagt
13,2 mnkr. Kommunen har upphandlat
tjänsten då fordon, personal och
kompetens saknas inom insamlings- och
transportlogistik för slam och
hushållsavfall.
Nevel AB har i uppdrag att hantera drift
och beredskapstjänstgöring på
kommunens fjärrvärmeverk. Under årets
första sju månader betalade kommunen
cirka 1,2 mnkr till Nevel. Detta uppdrag
är upphandlat av både kostnads- och
kompetenskäl då drift och
beredskapstjänstgöring inte kan bedrivas
med mindre än ett flertal anställda då
beredskapstjänstgöring måste finnas
dygnet runt alla veckans dagar. I augusti
såldes fjärrvärmeanläggningarna och
avtalet med Nevel upphörde.
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Kommunförvaltningen
Kommundirektör
Henrik Lindh

Sektor ledning och
verksamhetsstöd
Sektorschef
Henrik Lindh

Sektor lärande
Sektorschef
Katarina Levenby

Sektor omsorg
Sektorschef
Lena Gardtman

Kommunförvaltningen som består av tjänstepersoner
leds av kommundirektören Henrik Lindh.
Kommunförvaltningen organiseras i fem sektorer
som ansvarar för att tillse att de politiska
beslutsorganen har tillgång till sakkunnig kompetens
och beslutsunderlag samt för att bedriva den

Sektor
samhällsutveckling
Sektorschef
Carina Johansson

Sektor miljö och bygg
Sektorschef
Simon Sällström

operativa verksamheten. Under året anställdes
sektorschef Lena Gardtman efter tillförordnad
sektorchef Gunnar Erlandsson för omsorg. Carina
Johansson anställdes som sektorchef för
samhällsutveckling efter Lena Tegenfeldt.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Kommunens verksamhet och utveckling påverkas av
ett antal omvärldsfaktorer så som
befolkningsutveckling, klimatpåverkan,
utbildningsnivå, arbetslöshet, infrastruktur och
Identifierad risk
Omvärldsrisk
Demografisk
befolkningsutveckling

Klimatpåverkan

Förändrad lagstiftning

Utbildningsnivå i
kommunen

Fysisk och digital
infrastruktur

Försvagad ekonomisk
konjunktur såväl
internationellt som
nationellt

ekonomisk konjunkturutveckling. I detta avsnitt
behandlas risker och analyser om förhållanden som är
viktiga för bedömningen av kommunen och
koncernens ekonomi.

Beskrivning

Organisatorisk
enhet

Färre i arbetsför ålder ger lägre
skatteintäkter.
Fler äldre i
befolkningsstrukturen ökar
behoven inom äldreomsorgen.

Kommunen
Sektor omsorg
Sektor
samhällsutveckling

Högre vattennivåer påverkar
näringsliv, framtida planering
och bostäder.
Tätare intervall mellan extremt
väder.
Ökade myndighetskrav på
kommunen

Kommunen
Sektor
samhällsutveckling

Näringslivet lyfter fram
kompetensförsörjning som en
av de stora utmaningarna.
Statistik visar att kvinnor väljer
att vidareutbilda sig i högre
utsträckning än män på Orust. I
skolan har flickor generellt
högre betyg än pojkar.
Många pendlar till och från
Orust för studier och arbete.
(4700 st)

Kommunen

Svag världshandel, turismen
minskar, färre nya
arbetstillfällen, fler konkurser,
ökad arbetslöshet och dämpad
bostadsmarknad.

Kommunen

Kommunen

Hantering av risk
-

Kommunen
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Effektiviseringar
Trygghetsboende
Omprioritering av resurser
Digitalisering, självservice, e-tjänster
Välfärdsteknik
Bostadsförsörjningsplan
Investeringsprojekt i skred och
förstärkningsarbete
VA-plan
Energi- och klimatstrategi
Kustzonsplanering
Ombyggnad avloppsreningsverk
Ombyggnad av särskilt boende och
gruppboende LSS
Gränssnitt region-kommun
Samverkan mellan näringsliv och
skola
Näringslivsstrategi med
handlingsplan
Samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, kommunen och
näringsliv.

- Deltagande i Nordvästsvenska
initiativet med inriktning på väg 160,
Bohusbanan och bro mellan Orust
och Stenungsund
- Fiberutbyggnad
- Tur och Returprojekt
- Möjliggöra distansarbete och
kontorshotell
- Ett enat Bohuslän
- Turismstrategin
- Näringslivsprojekt som stärker
företagen
- Samverkan inom Fyrbodal med olika
organisationer.
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Identifierad risk

Beskrivning

Personer som står långt
från arbetsmarknaden

Etableringstiden för nyanlända
är ofta längre än de två år som
staten finansierar.

Verksamhetsrisk
Kompetensbrist och
personalförsörjning

Psykisk ohälsa

Finansiell risk
Likviditetsrisk

Ränterisk

Organisatorisk
enhet
Kommunen

Oförmåga att upprätthålla
planerad bemanning med
utbildad personal. Negativa
effekter på personal och
kvalitet. Högre sjukfrånvaro.
Svårt att klara kommunens
uppdrag.
Ökat antal elever och små barn
med särskilda behov samt
sämre skolresultat.
Ökad andel medarbetare med
psykisk ohälsa.

Kommunen

Stort investeringsbehov och en
oförmåga att finansiera
investeringsbehoven med egna
medel ger en högre låneskuld.

Kommunala
koncernen

Hög skuldsättning ger
kostnadseffekter vid ökad
räntenivå.

Kommunala
koncernen

Kommunen
Sektor lärande

Befolkningsutveckling
Förändringar i den demografiska sammansättningen
medför ett ändrat volym- och kostnadsmässigt tryck i
flera av de kommunala verksamheterna. Det påverkar
också skatteintäkterna.

Hantering av risk
- Samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, kommunen och
näringsliv.
- DUA-överenskommelsen.
Samverkan mellan Arbetsförmedling
och kommun för att förbättra
kompetensutveckling och påskynda
individers etablering i arbetslivet.
- Sysselsättning för personer som står
långt från arbetsmarknaden.
-

Kompetensförsörjningsplan
Deltagande i Kommunakademin
Utbildningssatsningar
Digitalisering/välfärdsteknik
Optimerad bemanning
Attraktiv arbetsgivare
Distansarbete
Samarbete socialtjänst och skola
Arbetar aktivt med den
organisatoriska och sociala
arbetsmiljön enligt AFS 2015:4 i syfte
att förebygga psykisk ohälsa bland
personalen.

- Investeringsprövning
- Mål för högre grad av
självfinansierade investeringar
- Krav på likvida medel och
checkräkningskredit
- Finanspolicy för kapital- och
räntebindning.
- Investeringsprövning

bredband och cykelvägar samt fortsätta utveckla vår
kommunala verksamhet och service vill vi få fler att
välja att flytta till Orust. I en scenarioberäkning med
en realistisk högre nettoinflyttning än den historiska,
utifrån utvecklingen av nya bostäder, tappar vi
fortfarande i antalet invånare i arbetsför ålder, men då
bara med 3 % istället för 11 %.

Antalet äldre på Orust, plus 80 år, nästan fördubblas
under de närmaste 10 åren i den senaste
befolkningsprognosen från 2020, se diagram ovan.
Det innebär betydande utmaningar för bemanning
och finansiering av äldreomsorgen. Prognosen för
den arbetsföra befolkningen på Orust, åldern 25-64 år
minskar utifrån den historiska utvecklingen med 11 %
fram till år 2040. Genom att följa kommunens
beslutade bostadsförsörjningsprogram och utveckla
områden för bostäder, industrimark och infrastruktur
såsom exempelvis kommunikationer, broförbindelse,

Antalet barn inom förskola och skola väntas ligga på
ungefär samma nivå de närmaste 20 åren. Även här
ser vi kommande bekymmer med att upprättahålla
bemanning.
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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Kommunen hade 15 315 invånare den sista december
2020 och det var 97 invånare fler än föregående år.

Bland unga 18-24 år hade Orust i december 2020 den
lägsta arbetslösheten i Västra Götaland med 5,2 %
(4,2 % år 2019), endast två kommuner i riket hade
lägre. Arbetslösheten bland 16-64 år var 4,8 % (4,0 %
år 2019). Arbetslösheten i riket var 8,8 % och i
regionen 8,3 %. Ungdomsarbetslösheten var 11,8 % i
riket och 10,6 % i regionen i december 2020.

Precis som tidigare år hade kommunen ett födelseunderskott, det vill säga det var fler som dog än som
föddes (-84 st). Det var ett invandringsöverskott, det
vill säga fler invandrade än utvandrade (61 st) och det
var fler som inrikes flyttade till Orust än som flyttade
från, vilket gav ett positivt inrikes flyttningsöverskott
på 116 st. Under de senaste fem åren var 2020 det
året då flest dog och flest inrikes inflyttade.

Verksamhetsrisker
Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för
kommunen och dess verksamheter.
Rekryteringssvårigheter samtidigt som det finns stora
pensionsavgångar för befintlig personal de
kommande åren är en utmaning. Detta kommer ställa
krav på omställning, rationaliseringar och nyttjande av
tekniska lösningar. Sektorerna talar om en snabb
teknikutveckling och att det kommer ställas högre
krav på mer kvalificerad och välutbildad personal.
Systemkunskap, IT-kunskap och den digitala
kunskapen är kompetensbrister som man kan se. Det
talas även om att kompetens måste delas mellan
exempelvis olika verksamheter men också med andra
kommuner, näringslivet och andra organisationer för
att klara utmaningen.

Befolkningsstatistik, källa SCB
jan-dec
2016
2017
2018
2019
2020
Befolkning, helår
15 093 15 108 15 110 15 218 15 315
Födda
116
109
108
122
115
Döda
-172
-164
-165
-178
-199
Invandring
188
111
97
116
96
Utvandring
-34
-35
-31
-43
-35
Inrikes inflyttning
792
779
772
793
836
Inrikes utflyttning
-809
-794
-777
-707
-720
Justeringspost
2
9
-2
5
4

Den ekonomiska konjunkturen
År 2020 hade Sverige den lägsta skatteunderlagstillväxen på 10 år. Det var en effekt av den kraftiga
konjunkturnedgången pandemin utlöste. Skatteunderlagstillväxten ser ut att ha stannat på cirka 2 %
för 2020. Att den inte blev ännu lägre förklaras bland
annat av en mycket kraftig ökning av inkomster från
arbetslöshetsersättning och sjukpenning, till stor del
en följd av covid-19 pandemin och tillfälliga åtgärder
som beslutats för att mildra effekterna av denna.

I Orust kommun har flera satsningar redan
genomförts för att säkerställa
kompetensförsörjningen bland de stora
yrkesgrupperna där det redan är, och man förutspår
en fortsatt, kompetensbrist. Bland annat följande:
 Lokalt omsorgscollege i samarbete med
Uddevalla och Färgelanda. Syftet med Vårdoch omsorgscollege Fyrbodal är att
samordna, utveckla och effektivisera
samarbetet mellan arbetsgivare och
utbildningsanordnare inom vård och
omsorg för att säkra rekryteringen, höja
kompetensen och göra yrken inom området
mer attraktiva.
 Samarbete mellan Karlstad universitet och
lärcentrum Orust så att man kan läsa till
förskolelärare på distans.
 Äldreomsorgslyftet, där vårdbiträden läser
till undersköterska på deltid och jobbar
deltid. Även utbildning för vårdbiträde.
 Det pågår sedan några år ett arbete med
Employer Branding utifrån SKR:s koncept,
Sveriges viktigaste jobb. Syftet är att
säkerställa kvalitén i arbetsgivaren Orust
kommuns varumärke och att säkerställa vår
position som en attraktiv arbetsgivare.
 Orust kommun har infört heltid som norm i
den kommunala förvaltningen. Det är en
fråga som handlar om att vara en attraktiv
arbetsgivare och att skapa förutsättningar
för människor att leva och försörja sig i
kommunen samt att säkra rekrytering av nya
medarbetare över tid.

Prognosen framåt är att antalet arbetade timmar växer
sig starkare under 2021, men framförallt under 2022
och 2023 antas utvecklingen på arbetsmarknaden bli
starkare. Löneökningarna tilltar gradvis och blir
måttliga i ett historiskt perspektiv, vilket beror på låg
inflation. Skatteunderlagstillväxten ser bättre ut 2021
än 2020.
Den ekonomiska konjunkturen och inte minst
pandemins effekter har påverkat och kommer
påverka näringslivet och turismen i kommunen på
olika sätt. Effekten på arbetsmarknaden påverkas
också av näringslivet i grannkommunerna, då många
Orustbor pendlar till och från arbete. Eventuella
konkurser eller omstruktureringar slår direkt mot
arbetsmarknaden på Orust som under lång tid legat
på nivåer långt under riket och Västra Götaland. På
Orust är kommunen den största arbetsgivaren och
med lägre ökningstakt på skatteintäkterna till följd av
konjunkturen kan antalet arbetstillfällen i kommunen
också påverkas.
Reformeringen av Arbetsförmedlingens organisation
och kontor är tillfälligt pausad för att kunna lösa den
pågående krissituationen med anledning av Covid-19.
Antal varsel på Orust ökade under 2020 och därmed
ökade också arbetslösheten något. Jämfört med andra
kommuner i landet var arbetslösheten på Orust
fortfarande låg och det skedde få konkurser under
året.
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Händelser av väsentlig betydelse

Finansiella risker
Den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn
innehåller riktlinjer och regler i form riskmandat och
limiter för finansverksamheten i kommunen. Såväl
koncernen som kommunen är exponerad för framför
allt risker som ränterisk och finansieringsrisk.

Resultatet för koncernen uppgick till ett överskott på
49,3 mnkr varav kommunen bidrog med 47,4 mnkr
och Orustbostäder med 1,9 mnkr. Koncernens
resultat var 16,8 mnkr bättre än föregående år
(+32,5 mnkr) och 22,5 mnkr bättre än budgeterat
resultat (+26,8 mnkr). Merparten av budgetavvikelsen
återfanns hos kommunen (+22,2 mnkr) och beror på
ökad nettointäkt för skatteintäkter och
utjämningssystem med 8,9 mnkr, lägre kostnader
samt flera riktade statsbidrag inom sektor lärande och
sektor omsorg på grund av covid-19 pandemin.

Likviditetsrisk
Kommunkoncernen har en hög andel långfristiga
skulder per invånare jämfört med såväl liknande
kommuner som riket. Kommunen har under många
år investerat i tillgångar, såsom verksamhetsfastigheter samt vatten och avlopp. Hög investeringstakt innebär en allt större andel av nettokostnaderna
som går till kapitalkostnader och driftkostnader. Den
höga låneskulden begränsar också framtida möjlighet
till nya lån och innebär en ökad ränterisk.

Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till
160,2 mnkr (103,2 mnkr 2019). Kommunens
bruttoinvesteringar uppgick till 140,8 mnkr, vilket var
en lägre nivå än budgeterat (179,0 mnkr).

Även under den kommande femårsperioden finns det
behov av en hög investeringsnivå, bland annat för
investeringar i vatten och avlopp. Stiftelsen
Orustbostäder har också behov av nyupplåning för
att bygga nya hyresbostäder. Om nyupplåning inte
beviljas av kreditgivare eller om fullmäktige vill
undvika ökad låneskuld krävs en helt annan
resultatnivå. Det är en utmaning och kräver
effektiviseringar när skatteintäkterna inte ökar i
samma utsträckning som tidigare på grund av en
försämrad konjunktur samt om kommunen planerar
skattesänkningar.

Bland de större investeringsutgifterna för kommunen
kan nämnas vatten och avloppsutbyggnaden på
Rossön, ombyggnaden av Strandgårdens och
Ängsvikens äldreboenden samt ny pir i hamnen i
Henån.

Ränterisk
Koncernens externa låneskuld hos kreditgivaren
Kommuninvest uppgick till 1 058,4 mnkr, varav
kommunens låneskuld uppgick till 650 mnkr.
Genomsnittlig låneränta för kommunen uppgick till
0,89 % och för Orustbostäder till 1,12 %. 1 %
räntehöjning för kommunen innebär 1,8 mnkr per år i
högre räntekostnad de närmaste 10 åren. 1 %
räntehöjning för Orustbostäder innebär 0 mnkr per år
i högre räntekostnad de närmaste 10 åren eftersom
alla lån är bundna med fast ränta. I finanspolicyn
regleras andel rörlig och fast ränta, kapital- och
räntebindningstid. Varken kommunen eller
Orustbostäder har ränteswapar eller placeringar utan
har endast traditionella lån.

Sektor omsorg har en pågående rättslig tvist med
Migrationsverket som avser förändrade kriterier vid
återsökning av medel vid placering på grund av LVUliknande skäl.

Pensionsförpliktelser
Kommunkoncernen har en total pensionsskuld
uppgående till 394 mnkr, vilket i sin helhet avser
kommunens åtagande. Inga åtaganden finns i
Stiftelsen Orustbostäder. Pensionsförpliktelsen
redovisas sedan 1998 enligt den sk. blandmodellen
där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan
redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som
redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 288
mnkr. Kommunen har inga pensionsförpliktelser
tryggade genom pensionsförsäkring eller
pensionsstiftelse. Ytterligare upplysningar om
förpliktelsen finns i not 18 och not 22.

Fjärrvärmeanläggningarna har sålts under perioden
enligt politiskt beslut.

Bland de större rättstvister som pågår kan nämnas
följande. Entreprenören som renoverade
ångbåtsbryggan i Edshultshall har stämt kommunen
för obetalda fakturor avseende ändrings- och
tilläggsarbete. Huvudförhandling och dom väntas
under 2021.

Försäkringskassan har i ett beslut i november
meddelat att kommunen har fått felaktigt utbetald
ersättning för biträde av personlig assistans och krävt
en återbetalning. Sektor omsorg har via jurist
överklagat försäkringskassans beslut.
Under året har beslut fattats om försäljning av
Myckleby skola, Fjällmanska huset och en sjöbod i
Ellös samt Ålgårds kvarn. Försäljningsbeslutet av
Myckleby skola har överklagats. Överlåtelse av Ellös
sjöbod har skett, men övriga fastigheter planeras ske
under 2021.

Skansvägens gruppbostad i Svanesund fick på grund
av akuta problem med inomhusmiljön hastigt
evakueras. I slutet av året var problemen åtgärdade
för återinflyttning.
Renoveringen av Ellös tidigare högstadieskola
färdigställdes så att låg- och mellanstadieeleverna
flyttade in i de nya lokalerna till höstterminens start.
Särskolan växte kraftigt och vid årets slut var det 32
inskrivna elever, vilket var en ökning med drygt 60 %
under året.
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Administrationen inom sektor lärande har genomgått
en stor förändring då 25 % av den totala
administrationen avvecklats som en åtgärd på grund
av effektiviseringskrav. Arbetet fortsätter att hitta nya
strukturer utifrån mindre administrativt stöd.

beslutet var att det inte var förenligt med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer att resa
samt för att minska risken för smittspridningen bland
brukare inom hemtjänsten och på grund av att
kommunens egen personal redan hade en mycket
ansträngd arbetssituation. Beslutet överklagades
senare av en delårsboende, som vill få frågan prövad
enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten avvisade
överklagandet med hänvisning till att det kom in för
sent.

I slutet av året genomfördes en extern genomlysning
av miljö- och byggnadsnämnden samt byggenheten
på grund av både extern och intern kritik för bland
annat lång handläggningstid av ärende. Resultatet
redovisas i början av 2021.

Under året och en överskådlig tid framåt kommer
framförallt sektor omsorg se effekter av den pandemi
som pågår, vilka är svåra att överblicka omfattningen
av. Sektorn ger stöd och service till samhällets mest
sköra medborgare och de riskgrupper som
folkhälsomyndigheterna har angett. De som arbetar i
nära omvårdnad har också blivit mer utsatta för oro,
både för brukarnas och sin egen del men också
genom att riskeras att smittas. Besöksförbudet som
infördes på särskilda boende för äldre har påverkat
hyresgästerna på ett negativt sätt genom oro och
avsaknad av besök av anhöriga.

Arbetet med att göra en bron mellan Svanesund och
Stenungsund möjlig har tagit tydliga steg framåt.
Genom möten med kommunalförbundet, regionen
och Trafikverket har nu alla kommit överens om hur
man ska arbeta för att Trafikverket ska göra en
åtgärdsvalsstudie under 2022. En sådan är nödvändig
för att synliggöra nyttan av en bro.
Riksdagen beslutade i januari 2021 att statsbidraget
för merkostnader till följd av Covid-19 förlängs till
och med december månad 2020 och att ytterligare en
miljard kronor tillförs. Eftersom intäktskriterierna
inte var uppfyllda på balansdagen har kommunen inte
gjort någon uppbokning för december i bokslutet
2020.

Utöver detta pågick varje dag arbete kring pandemin
och dess följdverkningar, bland annat genom
informationsbevakning, informationsgivning,
provtagning, utbildning och förflyttning av
medarbetare. Ett centralt lager för material till basala
hygienrutiner och skyddsutrustning tillskapades för
att säkerställa tillgång till material.

Förutom pandemin som beskrivs nedan var det inga
andra större händelser av väsentlig betydelse som
inträffade under perioden.
Effekter av Covid-19
Den världsomfattande pandemin, covid-19 ställde
snabbt krav på planering, åtgärder och omställning.
Många planerade arbetsuppgifter, utvecklingsprojekt
och sammankomster fick ändras. Pandemin har
orsakat stora konsekvenser såväl för individer, företag
och organisationer som offentlig sektor. Men det har
inte bara inneburit negativa konsekvenser. En stor del
av vår verksamhet har kunnat fortgå genom nya
arbetssätt och anpassningar. Sannolikt kommer en hel
del av de förändringar och anpassningar som
genomförts också kvarstå och vidareutvecklas även
efter att pandemin är över.

Lokalen där Åvägens dagliga verksamhet bedrevs
tömdes som ett led i att förbereda för en
korttidsenhet för Covid-19 patienter. Denna enhet
kom dock aldrig att starta då behovet av Covidplatser inte blev aktuellt och lokalen återställdes igen i
augusti.
För många medarbetare inom sektor omsorg har det
varit en både bekymmersam och ansträngande period
med hög sjukfrånvaro där alla som har minsta
förkylningssymtom ska stanna hemma. Enhetschefer
beskriver att medarbetarna med ett stort engagemang
har tagit ansvar för att hantera läget och löst
situationer i spåren av pandemin.

Med anledning av Coronavirusets spridning har en
omfattande övergripande planering genomförts för
att säkerställa att kommunens kärnverksamhet
fortsatt kunde bedrivas trots stor personalfrånvaro
och på ett så säkert sätt som möjligt så att
smittspridning hindrades. Ett stort antal förändringar
och anpassningar har behövt genomföras men
sammantaget har kommunens verksamhet
upprätthållts på ett betryggande sätt. Trots en
omfattande pandemi kan vi konstatera att Orust
kommun klarat sig mycket bra trots en stor
personalfrånvaro under framförallt mars och april. I
december ökade smittspridningen på några enheter.

Den politiska verksamheten har påverkats under
större delen av året. Redan i april månad togs
erforderliga beslut i fullmäktige för att vid behov
kunna möjliggöra möten på distans. Fullmäktiges
sammanträden flyttades till Ängås skolas aula, där
utrymmet var bättre och möjligheten att hålla avstånd
större. Fullmäktiges webb-sändningar ställdes in för
att inte behöva bemanna möten med fler personer än
absolut nödvändigt i lokalen. I december deltog de
första ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott
på distans. Trots pandemin har de politiska mötena,
med något enstaka undantag, kunnat hållas enligt
plan. Stor medvetenhet har funnits om värdet i att
hålla korta och effektiva möte samt att hålla avstånd.

I slutet av mars togs beslutet att neka hemtjänst vid
tillfällig vistelse i kommunen. Något som fick stor
massmedial uppmärksamhet. Flera kommuner med
ett stort antal delårsboende, bland annat längs med
västkusten tog liknande beslut. Motiveringen till

Pandemin har lett till en snabb utveckling av digitala
möten inom och utanför kommunen samt betydligt
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mindre resande. Troligtvis kommer detta att påverka
vårt sätt att arbeta och mötas i framtiden, vilket
sänker kostnader men även spar betydande arbetstid
och miljön.

Övningsverksamheten för personal inom
räddningstjänsten ställdes i slutet av året in och tillsyn
har inte genomförts utan flyttas fram till 2021.
Daglig verksamhet har varit stängd en stor del av året.
Verksamheten har arbetat med att skapa alternativ
sysselsättning och meningsfullhet för brukarna.

Digitala webbinköp av dagligvaror infördes i samtliga
distrikt i hemtjänsten.
Biblioteksverksamheten kunde tidigt erbjuda utökade
tjänster som take-awaypåsar,hemkörning och fler
digitala tjänster. Antalet besökare minskade med
nästan hälften på Kajutan/Henåns bibliotek från
120 129 år 2019 till 68 036 år 2020. Även antalet
fysiska utlån har av förklarliga skäl minskat eftersom
många av de fysiska besöken uteblev, dock minskade
inte antalet utlån i samma omfattning som antalet
besök. I stort sett samtliga kulturarrangemang har
tvingats ställa in eller flyttats fram sedan i mars. Det
har påverkat både de offentliga arrangemangen och
skolkulturens aktiviteter.

Näringslivsinriktade evenemang, utställningar och
mässor har ställts in och ett antal aktiviteter inom
integrationsverksamheten har inte genomförts.
Antalet färdtjänstresor under året mer än halverades
jämfört med föregående år.
Antalet gästnätter i hamnarna jämfört med tidigare
säsong 2019 har ökat med 10,3 %. På parkeringssidan
var det fler betalade bilar, men med kortare
parkeringstid jämfört med 2019.
Trycket på vandringslederna har under pandemin
varit högt i stort sett under hela året, vilket ökade
behovet av kontinuerligt underhåll och tillsyn.

Fritidsgårdarna fick ställa om genom att minska
antalet deltagare till att i slutet av året helt övergå till
digital fritidsgård. Aktiviteter och träning för barn och
unga har drabbats hårt av restriktioner och stängda
idrottshallar i omgångar. Antalet närvaromarkeringar
inom aktivitetsstödet minskade med cirka 7 000
jämfört med ett normalår.

Under våren fattade Riksdagen beslut om en ny lag
för att förhindra smittspridning, som gav
kommunernas miljöenheter i uppdrag att bedriva
tillsyn över trängsel på serveringsställen samt kunna
fatta beslut om åtgärder för att lagen ska följas. Under
sommaren tillsattes en extra resurs som arbetade
uteslutande med tillsynen för att förhindra
smittspridning. Det statliga bidraget täckte kostnaden
för den extra tillsynen. Miljöenheten kontrollerade 70
verksamheter, det var restauranger och serveringar av
olika slag. Totalt utfördes 132 kontroller. Vid 42
tillfällen upptäcktes avvikelse. De flesta avvikelserna
berodde på att borden stod för tätt. Trängsel bland
gäster har varit ovanligt. Vi har tagit emot 11 stycken
klagomål på trängsel och de har följts upp. Efter
högsäsongen utfördes endast några sporadiska
tillsyner.

Alla ungdomar som sökte feriepraktik och som
uppfyllde kriterierna kunde erbjudas en plats inom
feriepraktik, trots att Covid -19 gjorde att platserna
inom vården inte kunde tas i anspråk.
Inom sektor lärande har hög frånvaro av personal
och elever drabbat enheterna i perioder i olika grad.
Sektorn hade personal som var i Italien på sportlovet,
vilket gjorde att verksamheten påverkades redan i
slutet av februari. Verksamheterna har anpassats efter
riktlinjer och restriktioner. Vår gymnasieskola och
vuxenutbildning gick över till distansundervisning i
slutet av våren och de sista veckorna före jul. Det
fungerade över lag ganska bra. Eleverna på
introduktionsprogrammet (IM) har dock
huvudsakligen varit på plats i skolan.

Byggenheten har trots pandemin haft ett stabilt ökat
inflöde av nya ärenden jämfört med föregående år.
Det har varit något färre större byggnationer på
grund av Covid-19.

Kulturskolan och öppna förskolan har fått ändra sitt
sätt att jobba vilket inneburit att man inte fullt ut
kunnat genomföra det som man hade önskat men
man har kunnat erbjuda verksamhet hela året, vilket
har varit mycket bra för kommunens barn och elever.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade
under våren om åtgärder för att underlätta för
näringslivet. Det handlade om möjlighet till förlängda
betaltider, förlängda tidsfrister i tillstånds- och
tillsynsärende och att flytta fram tillsynsbesök som
inte var kritiska. Kommunfullmäktige beslutade också
att tillfälligt ta bort avgiften för ansökan om utökad
serveringsyta.

Det finns oro kring hur barnen och eleverna
påverkats av det som skett och de förändrade
möjligheter som varit i verksamheterna. I dagsläget
går det inte att överblicka vilka konsekvenser som
förändringarna fått.

Ett tiotal företag och organisationer ansökte om
förlängda betaltider för hyror och tillsyn.
Orustbostäder har gett uppskov med hyran för totalt
tre lokalhyresgäster. De har inte märkt någon ökning
av efterfrågan av uppskov med hyran för
privatpersoner. När det gäller alkoholtillstånden ser
det ut som om omfattningen av antal restauranger
inte minskat på grund av pandemin. De som driver
året-runt verksamhet har drabbats hårt medan de som

Inom kost och lokalvården var ökade städfrekvenser
och portionering exempel på förändringar. Även
matsedeln har anpassats för att klara en hög
sjukfrånvaro.
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driver säsongsverksamhet har klarat sig bra på grund
av ökad turism inom landet.

Styrning och uppföljning av den
kommunala verksamheten

Livsmedelsverket har under hela pandemin varit
tydliga med att livsmedelskontroll är en samhällsviktig
verksamhet som ska fortgå även under en kris. Det är
viktigt att livsmedelssäkerheten hålls på en hög nivå
för att inte människor ska bli sjuka av maten och
belasta en redan hårt ansträngd sjukvård i onödan.
Den planerade livsmedelstillsynen är genomförd till
98 %, 96 av de 107 planerade objekten tillsynades.
Vid kontrollbesöken (som ibland skett digitalt eller
via telefon) har stor hänsyn tagits till de förhållanden
som gällt för varje verksamhet. Tidsfrister för
åtgärder bestämdes i samråd med berörd verksamhet
och har anpassats efter deras förutsättningar.

Struktur för styrning av koncernen
I Orust kommuns koncern ingår Stiftelsen
Orustbostäder. En stiftelse, till skillnad från till
exempel ett kommunalt bolag, saknar ägare som styr
verksamheten. Stiftelsen styrs av stadgarna där det
bland annat framgår hur stiftelsen ska förvaltas och
vilket ändamål stiftelsen har. Kommunfullmäktige
utser styrelsen samt godkänner årsredovisning och
revisionsberättelse, men kan inte till skillnad mot
kommunalt bolag besluta om ägardirektiv eller mål
för verksamheten.
Kommunstyrelsen har rätt att när som helst ta del av
stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar samt i
övrigt inspektera stiftelsen i sin uppsiktsplikt. Under
verksamhetsåret följs stiftelsens verksamhet upp i
delårsrapporten till och med augusti. I
planeringsfasen bjuds VD och ordförande in till
budgetdagar. Vid behov bjuds representanter från
Orustbostäder in till politiska möten och
sammanträden.

Ärenden gällande sanktionsavgifter har inte
prioriterats och kommunen har haft en generösare
inställning till när avgift ska tas ut eller inte för företag
som valde att avsluta eller pausa sina verksamheter till
följd av pandemin.
Den traditionsenliga personalfesten för all personal i
kommunen kunde inte genomföras under rådande
omständigheter, utan istället uppmärksammades
personalens insatser genom en gåva att handla för hos
lokala företag på Orust. Det var också ett sätt att
stärka det lokala näringslivet som i många fall haft det
svårt under pandemin.

Årsvis budget och internkontrollplan upprättas och
beslutas av styrelsen.
Struktur för styrning av kommunen
Orust vision 2040
År 2018 beslutade kommunfullmäktige om vision för
Orust år 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.

Inom verksamheten för näringslivsåtgärder har
företagskontakterna intensifierats med anledning av
Covid-19, kontakterna med näringslivsorganisationer,
bank och inte minst näringslivsrådet har varit viktiga.
Utbildning i digital kommunikation och möten
erbjuds företagarna genom projektet Tur&Retur. Fyra
ny omgångar av affärscoachning har erbjudits till våra
företag genom ett samarbete med kommuner i
Fyrbodal. I samverkan med Fyrbodals
kommunalförbund och övriga affärsstödsystemet har
flera olika stödinsatser erbjudits till företagen som
stödlinje och kompetensutveckling. Genom projektet
Företagsarenor har vi varit delarrangör i flera
webbinarier riktade till företag.

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.

Samarbetet med Södra Bohuslän turism,
kommunalförbundet Fyrbodal och Turistrådets
Västsverige har varit viktigt. Bland annat har
utbildningar och kompetensutveckling erbjudits.
Inför sommarsäsongen gjorde och distribuerade de
fyra kommunerna och Södra Bohuslän turism en
tidning om att hemestra på ett säkert sätt. I projektet
Tur&Retur testades en mobil cykelverkstad. Denna
satsning blev lyckad och nådde både besökare och
åretruntboende. Med över 250 lagade cyklar bidrog
den till folkhälsa och lite mindre bilkörning.

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.

I den finansiella analysen finns ytterligare
kommentarer med anledning av Covid-19 och en
redovisning av de bidrag och ersättningar som
kommunen sökt för att täcka merkostnader.

Får liv som i framtidstro och utveckling som blir
verklighet.
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Styrmodell

omsättas och verkställas av nämnderna. I Orust är det
kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden
som ansvarar för den operativa verksamheten.
Verksamhetsplaneringen för kommunen omfattar en
rullande treårsperiod. Enligt kommunens
ekonomistyrningsprinciper ska fullmäktige årligen
fastställa flerårsplan, budget och skattesats i augusti.
Budgeten med flerårsplan innehåller omvärldsanalys,
vision, mål, inriktning, drifts- och
investeringsramar samt räkenskaper och utgör
underlag för styrning av verksamheten.
Efter att fullmäktige har beslutat om budget och
flerårsplan, arbetar varje nämnd fram
uppdragsdokument för planperioden med en
detaljbudget för år ett i planperioden.
Uppdragsdokumenten beslutas av nämnderna i
november.
Kommunfullmäktige beslutar om högsta
investeringsnivå och totalbudget för investeringar i
samband med budgetbeslutet i augusti. På projektnivå
beslutar fullmäktige om större investeringsprojekt
över 5 mnkr. Projekten planeras starta under
planperioden, men vilket år investeringsutgifterna
infaller och med vilken budget avgörs i
beslutspunkter enligt projektmodellen. Investeringar
under 5 mnkr hanteras i detaljbudgetarbetet och
behöver inte ha särskilda igångssättningsbeslut.

Från och med 2018 gäller styrmodellen, ”fyren”.
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 ettåriga eller fleråriga.

En kommunövergripande lokalförsörjningsplan tas
årligen fram för de kommande 5 åren och med utsikt
mot 10 år. Den beslutas av fullmäktige i samband
med budgeten i augusti. Sektorerna tar fram sin
respektive lokalförsörjningsplan i samband med
höstens arbete med uppdragsdokument och
detaljbudget som beslutas av nämnden.

Styrmodellen innehåller tre målområde som utgår
från visionen. Dessa är samlingsbegrepp för ett antal
uppsatta mål.
 Attraktiv kommun
 Hållbarhet och hushållning
 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 nämnderna i
samband med beslut om uppdragsdokumentet och
detaljbudget i november.

Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och
ekonomi rapporteras till kommunfullmäktige vid tre
tillfällen per verksamhetsår. Delårsrapporter upprättas
efter april och augusti månads slut. Hela
verksamhetsåret sammanfattas i årsredovisningen.
Prognosrapporterna efter februari och oktober
månads slut rapporteras till kommunstyrelsen.

Styrdokumenten är en viktig del i 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
eller inte. Kvalitetsstyrningen följs upp av nyckeltal.

Uppsiktsplikt och intern kontroll
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt tar utgångspunkt i
budget, flerårsplan, nämndernas uppdragsdokument,
intern kontroll och uppföljningar som t.ex.
delårsrapporter, prognosrapporter och
kvalitetsredovisningar. Väsentliga avvikelser mellan
utfall och plan som rapporteras analyseras och
bedöms för att eventuellta åtgärder ska kunna
beslutas i tid.

Planerings- och uppföljningsprocessen
Kommunfullmäktiges budget utgör kommunens
övergripande styrdokument. Den anger mål,
ekonomiska ramar och förutsättningar för att bedriva
verksamhet. Samtliga styrdokument i kommunen ska
därför vara kopplade till budgetdokumentet.
Adressaten är i första hand kommunens nämnder. De
inriktningar och mål som beskrivs i budgeten ska

Efter den första prognosrapporten, februari 2020, gav
kommunstyrelsen både sektor omsorg och lärande i
uppdrag att återkomma med åtgärder eftersom
prognosen pekade på underskott. Sektor
samhällsutveckling fick i uppdrag att prioritera
exploateringsprojekten så att de ryms inom sektorns
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driftbudget eftersom redovisningslagstiftningen
ändrats. Kommunförvaltningen fick även i uppdrag
att återkomma kring den höga sjukfrånvaron och
antalet timavlönade. Kommunstyrelsen beslutade att
godkänna redovisade åtgärder och sektorernas
prognoser förbättrades under året.

God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning
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.

Regelbundna ordförandeträffar utgör ett annat
verktyg i kommunstyrelsens arbete med att fullgöra
uppsiktsplikten, liksom presidiemöte mellan styrelsen
och fullmäktige.
Arbetet med att ta fram en internkontrollsplan för
nästkommande år sker i huvudsak på hösten.
Sektorerna inventerar och tar fram en bruttolista på
risker under september-oktober. Nämnder samt
utskotten med stöd av tjänstepersoner gör sedan en
riskanalys för de identifierade riskerna samt eventuellt
nya under november. Uppföljning av innevarande års
intern kontroll pågår fram till sista oktober och ligger
också till grund för den nya planen. Förslag på ny
internkontrollplan presenteras för nämnder och
utskott i december och beslutas slutligen av
kommunstyrelsen i januari.

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.
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. Utvärdering och en redovisning av
måluppfyllelsen för de finansiella målen och
verksamhetsmålen presenteras på kommande sidor.

Under året genomfördes intern kontroll enligt
beslutad plan på alla sektorer inom kommunen.
Totalt genomfördes 21 kontrollpunkter. En
kontrollpunkt kunde inte genomföras. 14
kontrollpunkter visade på brister där åtgärder
kommer att vidtas eller redan vidtagits. Inga brister
var av allvarlig karaktär.

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

Centrala styrdokument
Styrdokument syftar generellt till att förtydliga den
politiska viljan och säkra en effektiv och säker
verkställighet. Här anges de mest centrala
styrdokumenten som används för styrning och
uppföljning inom kommunen.
 Delegeringsordning
 Ekonomistyrningsprinciper
 Finanspolicy
 Upphandlingpolicy
 Fastighets- och lokalstrategi
 Digital agenda – strategi
 Energi- och klimatstrategi
 Program för bostadsförsörjning
 VA-plan
 Översiktsplan
 Dokumenthanteringsplan
 Kompetensförsörjningsplan
 Arbetsgivarpolitiskt program
 Riktlinjer för attest
 Riktlinjer för intern kontroll
 Riktlinjer för investering
 Riktlinjer för resultatutjämningsreserv
 Riktlinjer för upphandling och inköp
 Riktlinjer för kommunstyrelsens
uppsiktsplikt

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 Teckenförklaring
80 %. En gul romb
indikerar att vi är på Uppfyllt
god väg eller delvis
Delvis uppfyllt/
har nått målet, för
på god väg
indikatorerna
symboliserar det en
Ej uppfyllt
måluppfyllelse
mellan 80-100 %.
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Sammanfattning och slutsatser avseende
god ekonomisk hushållning
Måluppfyllelsen var god för finansiella målen och
god eller delvis god för verksamhetens mål. Det
innebar att kommunen uppfyllde målen för god
ekonomisk hushållning.



Sammanfattande måluppfyllelse och analys
Måluppfyllelsen var god för de fyra finansiella målen
vid avstämning mot uppsatta målvärde. Det innebar
att kommunen uppfyllde målet för god ekonomisk
hushållning avseende det finansiella perspektivet.

Finansiella mål
De fyra övergripande finansiella målen framgår av
ekonomistyrningsprinciperna samt i budgeten för
2020.

Årsresultatet blev det näst högsta under de senaste
tjugo åren. År 2018 blev resultatet högre än 2020.
Som en konsekvens av en betydligt högre resultatnivå
än budgeterat, ökade soliditeten, likviditeten och även
självfinansieringsgraden. Likviditeten förbättrades
också genom försäljning av fjärrvärmeverksamheten,
fler anslutningsavgifter än budgeterat till vatten och
avlopp, lägre investeringsutgifter och den
nyupplåning som skedde under våren. Med facit i
hand hade inte en nyupplåning varit nödvändig, men
likviditeten såg annorlunda ut under våren än senare
under året. Samtliga investeringar har finansierats
med egna medel, tack vare den goda likviditeten.

Målsättningen är att:
 Kommunens årsresultat ska, exklusive
extraordinära poster och affärsdrivande
verksamhet vara positivt och uppgå till 2-4
% av verksamhetens nettokostnad.
 Kommunens soliditet (inklusive
pensionsskuld som uppstått före 1998) ska
svagt öka på sikt för att värdesäkra det egna
kapitalet och säkerställa att vi klarar det
framtida pensionsåtagandet.
 Kommunens likviditetsnivå bör normalt
motsvara i storleksordningen en månads
Finansiella mål

bruttoutbetalningar inklusive
checkräkningskredit (cirka 55 mnkr)
Ha en självfinansieringsgrad av investeringar
med minst 45 %

Mål

Bokslut

Budget

Bokslut

Måluppfyllelse

2019

2020

2020

2020

Årsresultat exkl extraordinära poster och affärsdrivande
verksamhet av verksamhetens nettokostnader

2-4 %

2,4%

2,8%

5,6%

Kommunens soliditet (inkl. pensionsskuld före 1998)

Svagt ökande

0,6%

2,5%

4,3%

Kommunens likviditetsnivå inkl. checkräkningskredit
ska normalt motsvara i storleksordningen en månads
utbetalningar (brutto).

Cirka 55 mnkr

87

56

159



Minst 45 %

105,1%

62,4%

150,7%



Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar
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Mål för verksamheten
Sammanfattande måluppfyllelse och analys
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2020 om sex
övergripande mål under tre målområden. För att mäta
målen har kommunstyrelsen samt miljö- och
byggnadsnämnden beslutat om 30 indikatorer med
målvärde som rapporteras till fullmäktige.
Måluppfyllelsen var god eller delvis god för
verksamhetens sex mål vid avstämning mot de
uppsatta målvärdena. Det innebar att kommunen
uppfyllde målet för god ekonomisk hushållning
avseende verksamhetsperspektivet.
Av sammanlagt sex mål blev bedömningen att tre mål
uppnåddes och tre mål nåddes delvis. När en
övervägande andel av målen inom respektive
målområde uppnåtts blir målområdet grönt i
fyrbilden intill och när en övervägande andel av
målen delvis uppnåtts blir målområdet gult.

Totala antalet indikatorer var 30 st varav 18 st
uppnåddes, 7 st delvis uppnåddes, 3 indikatorer
nådde inte uppsatt målvärde och 2 kunde inte mätas.

Bedömningen för målen bygger i sin tur på att en
övervägande andel av de totala antalet indikatorer
som mäter målet nåddes eller delvis nåddes.

Målområde attraktiv kommun
Mål

Utfall

1. Ett gott bemötande och god tillgänglighet
Analys och bedömning
Två av sex indikatorer som mäter måluppfyllelsen nådde målvärdet, övriga fyra delvis. Den sammanvägda
bedömningen blev att vi delvis nådde det övergripande målet.
Kommunens verksamheter har fortsatt fokus på att öka tillgängligheten, inte minst den via telefoni då
undersökningar tidigare visat att kommunen är svår att få kontakt med. Dock fick de planerade
telefoniutbildningarna ställas in på grund av pandemin. Under hösten infördes en ny växellösning. Systemet har
mnga nya funktioner som underlättar vår tillgänglighet. Årets mätningar som gjorts angående tillgänglighet och
bemötande hade ett bättre resultat än föregående år. Dock ligger vi fortfarande efter jämfört med kommunsnittet.
Utbrottet av Covid-19 har lett till ökad digitalisering och alla har på olika sätt tvingats fundera över sin
verksamhets tillgänglighet och alternativa sätt man kan vara tillgänglig på. Vi har hittat nya metoder att mötas och
blir allt bättre på att nyttja de digitala möjligheter som står till buds. Den nya e-tjänstplattformen lanserades. Allt
fler e-tjänster kommer bli tillgängliga för invånare. Trots rådande restriktioner pga. Covid-19 har vi kunnat
tillhandahålla god tillgänglighet på våra besökande verksamheter såsom bibliotek, fritidsgårdar och
återvinningscentraler.
Sektor lärande, omsorg och samhällsutveckling arbetar med kundenkäter och målvärdet uppnåddes inom sektor
omsorg och lärande. Sektor lärande har genomfört sin enkät inom förskolan med gott betyg. Inom äldreomsorgen
har trivseln bland personalen ökat, vilket skulle kunna bero på att förändringar som medarbetare längtat efter
genomförts. Medarbetares trivsel bör ha haft inverkan på utförandet till brukare och således
brukarundersökningen. På grund av Covid -19 infördes besöksförbud på samtliga boenden inom äldreomsorg och
detta kan dock ha påverkat sektorns resultat i brukarundersökningen. Inom sektor samhällsutveckling görs enkäter
inom sju områden. Handlingsplan och åtgärder tas fram efter varje enkät.
Måluppfyllelse

Utfall
2019

Utfall
2020

Mål
2020

Indikator

76

81

85

Andel som får svar på e-post inom två dagar, andel (%)

48

50

55

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

84

85

88

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

96

94

85

Gott bemötande i brukar- och kundenkäter, sektor omsorg (%)
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Måluppfyllelse

Utfall
2019

Utfall
2020

Mål
2020

Indikator

100

97

95

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

95

91

95

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

Analys och bedömning
De tre översta indikatorerna i tabellen visar att vi har förbättrat oss sedan föregående år men når ändå inte upp till
målvärdet. I de brukarenkäter som genomförs inom våra tre största sektorer är det genomgående höga värden.
Förskoleenkäten som genomfördes i maj-juni uppvisar hög nöjdhet bland brukarna. Skolinspektionens enkät för
grundskolorna påvisar goda värden från elever, vårdnadshavare och personal. Orust kommun har blivit känd som
en bra skolkommun.
Mål

Utfall

2. En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i
Analys och bedömning
Fyra av åtta indikatorer som mäter måluppfyllelsen nådde målvärdet, tre indikatorer nådde delvis målvärdet och
en indikator kunde inte mätas. Sammantaget innebär det att det övergripande målet uppnåddes.
Kommunen har haft täta kontakter och bra samarbete med de lokala företagen. Utbildning för digital
kommunikation erbjuds företagarna genom projektet "Tur och retur" och en ny omgång av affärscoacher har
lanserats till våra företagare genom ett samarbete med några kommuner i Fyrbodal. En HBTQ-plan är under
upprättande. Upprustningen av kommunens många vandringsleder är nästan klar och denna upprustning innebär
en ordentlig standardhöjning av lederna. Orusts Sparbank har lämnat bidrag till upprustning av vandringslederna.
Orust kommun hamnade på en tredje placering i utnämningen av årets friluftskommun.
Under sommaren har den nya piren i Henån invigts. Piren är en del i de åtgärder som genomförs för att möta
stigande havsnivåer och för att utveckla Henåns centrum. Det har skapats ett nytt populärt promenadstråk med
sociala ytor för allmänheten vilket bidrar till ökad trivsel i Henån centrum. Mollösunds gästhamn har fått sig en
uppfräschning genom en stor och fin grillplats med bänkar, grill och en solcellsdriven komprimerande
papperskorg. Under sommaren har fritidsenhetens fältarbete varit igång som ett led i det förebyggande arbetet.
Fältarbete handlar om att etablera goda kontakter med ungdomar i deras egna miljöer såsom på stan och i skolan.
För att skapa trygga miljöer och arbeta mera förebyggande med ungdomar har samverkan mellan fritid och skola
ökat. I tidningen Fokus undersökning bästa kommunen att leva i, klättrade Orust många placeringar.
Miljö- och byggnadsnämnden har fått 27 överklagade ärenden avgjorda av överprövande instans. Nämnden har
fått rätt i 24 fall. Miljöenheten har under försommaren effektivt ställt om verksamheten för att klara tillsynen
enligt den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Måluppfyllelse

Utfall
2019

Utfall
2020

Mål
2020

Indikator

2,85

2,63

3,2

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Svenskt
Näringslivs enkät – betyg 1-6, där 4 = bra)

13

-

13

Andel elever (15 år) som intensivkonsumerar alkohol någon gång i
månaden eller oftare (%)

50040

45187

50300

98

95

95

Helhetsbedömning kring nöjdheten med service/verksamheten i
brukar- och kundenkät sektor lärande (%)

94

95

95

Helhetsbedömning kring nöjdheten med service/verksamheten i
brukar- och kundenkät sektor samhällsutveckling (%)

90

90

95

Helhetsbedömning kring nöjdheten med service/verksamheten i
brukar- och kundenkät sektor omsorg (%)

83,3

89,3

85

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

Antal turistnätter på Orust under ett år.
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Måluppfyllelse

Utfall
2019

Utfall
2020

Mål
2020

67,5

77,1

74

Indikator
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala
skolor, andel (%)

Analys och bedömning
Samverkan med näringslivsrådet och Företagarna är god. Företagarna hjälper till att förstärka våra budskap och
erbjudanden. Småföretagarindex som visar på förutsättningar att driva företag lägger Orust i mitten av
kommunsverige. Platsen ger oss en sjätteplats i Fyrbodal. Delar av Svenskt näringslivs attitydundersökning
presenterades i våras. Betyget i den senaste attitydundersökningen gav Orust resultatet 2,63 av 6. Snittet för riket
var 3,12.
Kommunen har jobbat för att förebygga intensivkonsumtion av alkohol genom samverkan mellan kommun och
polis, Kampanjen Tänk Om där information har gått ut till både vårdnadshavare och tonåringar om alkohol och
bjudvanor samt genom ”drogfri skolavslutning”. Under sommaren sattes extra fältarbete in för att b.la. stävja
alkoholanvändning bland yngre. Nästa drogvaneundersökning sker 2022.
Antalet gästnätter på Orust var under 2020, 45 187 st. Det var en lägre nivå än jämfört med 2019 med 9,7 %.
Trots det har Orust klarat sig bra mot andra kommuner i Bohuslän.
Brukarenkäterna inom sektor omsorg når inte målvärdet. Inom äldreomsorgen ligger hemtjänsten närmast att nå
målvärdet (90 %) och särskilt boende hamnar på 83 %. För att förbättra resultaten arbetar verksamheten med den
nationella värdegrunden men också med möjligheter till klagomål och synpunkter inom enheterna. Individ- och
familjeomsorgen har genomfört brukarundersökning med gott resultat, 100 %. Dock att det är väldigt få klienter
som besvarat undersökningen.
Historiskt sett är såväl vårdnadshavare till barn i förskolan och elever i grundskolan nöjda. Underlaget till
mätvärdet är förskolan som görs årligen. Enkäter görs under våren i förskolan och hösten i övriga skolformer,
men vårdnadshavare endast genom skolinspektionens enkät vartannat år. Resultaten för VT 2020 har nyligen
presenterats av Skolinspektionen. Generellt sett kan man säga att såväl personal, elever och föräldrar är nöjda med
verksamheterna och skulle rekommendera de samma. På huvudmannanivå påvisar Orust kommun bättre resultat
på flertalet av de områden som enkäten belyser oberoende om det är elev, vårdnadshavare eller personal som
svarat.
Mål

Utfall

3. Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden
Analys och bedömning
En av två indikatorer som mäter måluppfyllelsen når inte målvärdet och en indikator är inte mätbar under 2020,
vilket innebär att det övergripande målet bedöms som delvis uppnått eftersom många andra aktiviteter också
bidrar till att uppfylla det övergripande målet och det blir för tunt att enbart gå på indikatorerna.
Vi har fått en del artiklar skrivna om hur vi arbetar med näringsliv och besöksnäring. Ett sådant projekt som
involverar samverkan med många är projektet Tur&Retur. Delprojektet med den mobila cykelverkstaden som
fanns på Orust i sommar har både engagerat företag, organisationer, föreningar och gav god medial täckning i
både tidningar och radio.
I ett tidigt skede fattade vi beslut om att neka hemtjänst till de som har fritidshus i kommunen på grund av den
rådande pandemin och för att skydda våra äldre från smitta. Det var ett beslut som fick stor massmedial
uppmärksamhet i stort sett alla mediakanaler.
Verksamheterna har under året bidragit till flera inläggsförslag till kommunens Facebooksida, vilken ses som en
bra plattform för att förmedla relevant information som stärker kommunens identitet. Orust kommun hamnade
också på en tredje placering i Årets friluftskommun för vårt utvecklingsarbete vilket också synliggör och stärker
Orust goda värden.
Måluppfyllelse

Utfall
2019

Utfall
2020

Mål
2020

Indikator

18,3

-

33

Positiva artiklar om Orust i media (annonsvärde, mnkr)

-

2

3

Antal utmärkelser, sektor samhällsutveckling

Analys och bedömning
På grund av covid-19 har större evenemang fått ställas in eller ändra format, vilket också påverkat indikatorn
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MålUtfall Utfall Mål Indikator
uppfyllelse 2019
2020 2020
kring positiva artiklar om Orust och annonsvärde. Detta gör att indikatorn inte varit mätbar under 2020.
Kommunen har ökat andelen ekologiska livsmedel, och ligger därmed på topp 10 i Sverige i Ekomatligan. Orust
är rankad på plats 3 i länet som Sveriges friluftskommun. Utnämningen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket,
Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Målområde hållbarhet och hushållning
Mål

Utfall

4. Minskad klimatpåverkan och fossilfritt samhälle
Analys och bedömning
Samtliga fem indikatorer som mäter måluppfyllelsen nådde målvärdet, vilket innebär att det övergripande målet
uppnåddes.
Antalet papperskopior liksom körda mil med privat bil i tjänsten minskade. Körda mil har såklart också påverkats
av mindre resor till följd av covid-19.
Flera investeringar för energieffektiviseringar har gjorts under hösten, vilket inneburit att de ännu inte påverkat
energianvändningen utifrån ett helårsperspektiv. Att bibehålla denna lägre nivå trots fullt nyttjande av våra lokaler
och med en normalare temperatur 2021 kommer utan tvekan gå. En extremt mild januarimånad har varit en stor
bidragande orsak till resultatet, men också effektivisering i drift och användande. Vi planerar dessutom för fler
åtgärder under 2021 med en sammanlagd energieffektiviseringspotential över 0,7 GWh/år.
Sektor lärande är en stor beställare av datorer till elever, valde att leverera dessa med tåg istället för flyg, vilket
innebar att sektorn fick beställa tre veckor tidigare, men att koldioxidavtrycket för transporten var 1/25 jämfört
med flyg.
Sektor omsorg fortsätter att arbeta med att minska antalet bilar i verksamheten samt att öka antalet elcyklar inom
de verksamheter där det är möjligt. Inom äldreomsorgen har projektet Resurssmart äldreboende påbörjats
tillsammans med kommunförbundet GR (Göteborgs Regionen). Ett första steg i projektet var att väga sitt
matavfall, vilket var stort. Kommunen införde också Klimatlådan som en del i arbetet med att minska matsvinnet
och klimatavtrycket från livsmedel. På alla skolor kunde anställda inom kommunen köpa mat som blivit över efter
lunchserveringen. Varje såld Klimatlåda innebär minskat matsvinn. Kostenheten deltar också i projektet
Klimatklivet vars syfte är att minska klimatpåverkan genom förändrade inköp av livsmedel och genom minskning
matsvinnet. Målet är att de deltagande kommunerna i projektet tillsammans ska minska klimatpåverkan med 13 %
under projekttiden.
Miljöenheten arbetar genom sin myndighetsutövning aktivt för att säkerställa att miljömålen och lagstiftningens
krav uppfylls.
Måluppfyllelse

Utfall
2019

Utfall
2020

Mål
2020

Indikator

-

3

3

-

0,4

0,8

-

9 057

10 644

52

57

50

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

145

100

100

Miljöbästa kommun (miljöranking)

Kopiering i antal miljoner totalt kommunen.
Kostnad miljoner kronor bilersättning tjänsteresa med privat bil, totalt
kommunen.
Energieffektiviseringar (kwh) i fastigheter

Analys och bedömning
Vi minskade antalet utskrifter med 200 000 utskrifter jämfört med 2019. Minskningen på 200 000 utskrifter låg
helt och hållet på svartvita utskrifter. Fördelningen ligger nu på 1 745 000 svartvita och 1 215 000 färgade
utskrifter.
Vi har fortsatt att öka andelen ekologiska livsmedel för att nå det nationella målet på 60 % ekologiska inköp i
offentlig sektor. Då vi har en stor andel ekologiskt på avtal ger inte dessa inköp någon ekonomisk negativ
påverkan.
Vi följer gemensam strategi för Västra Götalands län inom ramen för Länsstyrelsens program ”Utmaningar för ett
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MålUtfall Utfall
Mål
Indikator
uppfyllelse 2019
2020
2020
hållbart Västra Götaland”. Orust kommun fokuserar extra på utmaningen: ”Hållbar användning av vattenmiljöer”.
Kommunen gör också mycket annat som dockar i Agenda 2030 men där det inte finns någon formulerad strategi i
kommunen kring just anknytningen till de globala målen. Det pågår ett ambitiöst arbete för att hitta lösningar för
att cirkulera fosfor inom arbete med LOVA-projekt, LEVA (Lokalt Engagemang för Vatten), ordinarie tillsyn för
enskilda avlopp, slutna tankar och ”Musselfeed” (musselodlingar).
Mål

Utfall

5. Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för framtida välfärd och tillväxt
Analys och bedömning
Av fyra indikatorer når tre målvärdet och en inte, vilket innebär att det övergripande målet uppnåddes.
Sektor omsorgs ekonomiska utfall är högre än de tilldelade ekonomiska medlen för året. Utbrottet av Covid-19
har lett tid ökade kostnader inom försörjningsstöd, placeringar samt avseende sjukfrånvaron. Sektorn har fått
bidrag och ersättning för en stor del av sina merkostnader. Flertalet aktiviteter pågår inom sektorn för att minska
kostnadsutvecklingen, bland annat genom översyn av bemanningsstruktur inom sjuksköterskeenheten och
schemaoptimering inom LSS-boendena samt uppbyggnad av behandlingsinsatser på hemmaplan.
En uppföljningsmodell, Jotib-modellen har köpts in för att underlätta för enhetschefer i omsorgen att följa upp
sin ekonomi och verksamhet. Även rektorerna i grundskolan har börjat arbeta i ett särskilt planering- och
uppföljningsverktyg för ökad ekonomisk medvetenhet, mindre administration och bemanningsplanering. Under
större delen av året har planering pågått för införande av en digital inköpsprocess, från inköp till betalning.
Arbetet har följt tidplan och från 2021 ska inköp kunna ske digitalt (e-handel) från cirka 500 olika avtal. En stor
genomlysning av beställarorganisationen har också resulterat i att vi har minskat antalet beställare med ett 100-tal.
Målsättningen är att få en ökad avtalstrohet, lägre inköpskostnad och effektivare administration.
Planprogram för Svanesunds centrum är beslutad för samråd. Syftet med planprogrammet är att svara på en ökad
efterfrågan av bostäder samt att tillskapa nya kvaliteter, såsom förbättrade publika platser samt ökad service, till
lokalsamhället med omnejd. Vidare är syftet att utveckla Svanesund på ett sätt som på sikt ger underlag för handel
och service i centrum, samtidigt som kopplingen mellan norra och södra Svanesund förbättras.
Detaljplanen för Åvägen har beslutats för granskning. Planförslaget möjliggör nya bostäder, som även kan
innehålla service och handel på de norra delarna av planområdet. Utöver detta innehåller förslaget parkering,
gång- och cykelväg, park och nya planbestämmelser som ger utvecklingsmöjligheter för befintlig bebyggelse.
Detaljplanen möjliggör att upp till ca 90 nya bostäder kan byggas inom planområdet.
Måluppfyllelse

Utfall
2019

Utfall
2020

Mål
2020

Indikator

4547

-

Ska
minska

92

-

100

Budgetföljsamhet totalt kommunen

60

70

65

Andel e-fakturor, kommunen totalt (%)

20

0

50

Antal bostäder i antagna detaljplaner (st.)

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare
År 2018: 4573 kr/inv.

Analys och bedömning
Kostnaden för individ- och familjeomsorgen har sjunkit mellan 2018 och 2019. För 2020 finns ännu inget värde.
Kommunens ekonomiska resultat blev betydligt bättre än budget, främst på grund av de extra satsningar som
regeringen gjort i år för att hantera coronapandemin.
Andelen e-fakturor har stadigt ökat sedan införandet hos oss i april 2018. Från den 1 april 2019 är det lag på att
alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura som bygger på en offentlig upphandling. Den
digitala utvecklingen och lagkravet har gjort att allt fler leverantörer har skapat rutiner för att skicka e-faktura.
Under 2020 fick kommunen in totalt cirka 30 000 leverantörsfakturor, varav 70 % kom som e-faktura. Det är 10
% mer än 2019. Varje e-faktura innebär en lägre kostnad och arbetsinsats. Målsättningen är att nå 75 % 2021 och
slutligen landa runt 85 % år 2023.
Prognosen var att anta detaljplanen för Åvägen med 90 bostäder under 2020. Processen har dock fördröjts på
grund av markförhandlingar vilket gjort att en annan disponering av detaljplanen gjorts. Säckebäck med 80
bostäder, Åsavägen 2 med 60 bostäder, Mollösunds hamnplan med 30 bostäder samt kvarteret Triangeln med 22
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MålUtfall Utfall
Mål
Indikator
uppfyllelse 2019
2020
2020
bostäder bedöms alla antas under 2021. Vilket totalt ger 282 bostäder i antagna planer 2021.

Målområde attraktiv arbetsgivare
Mål

Utfall

6. En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö
Analys och bedömning
Fyra av fem indikatorer som mäter måluppfyllelsen nådde målvärdet. Bedömningen är att det övergripande målet
uppnåddes delvis. Sjukfrånvaron är enskilt en betydelsefull indikator för måluppfyllelsen, både ur ett ekonomiskt
perspektiv men också rent arbetsmiljömässigt och väger därför tungt i den bedömningen.
Vi uppnår målen när det gäller styrning, ledning och motivation i medarbetarenkäten, vilket sannolikt också
påverkats av pandemin då yrken i offentlig sektor uppmärksammats i media och har fått en högre status med
anledning av densamma.
Sektor omsorg har under året arbetat med Sunt arbetsliv och planerat för ett kommande arbete med friskfaktorer.
I projektet Sunt arbetsliv har de fått verktyg i sitt ledarskap för att skapa hälsosamma arbetsplatser och minska
sjukfrånvaron. Enhetscheferna har också haft stort fokus på korttidssjukfrånvaro och följt rutin för kontakt med
företagshälsovården vilket gav resultat i form av minskad korttidssjukfrånvaro. Korttidssjukfrånvaron har minskat
jämfört med 2019, men långtidssjukfrånvaron har istället ökat. Större delen av långtidssjukskrivningarna är inte av
arbetsrelaterade orsaker.
Måluppfyllelse

Utfall
2019

Utfall
2020

Mål
2020

Indikator

9,1

10,2

8

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)

79

81

80

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex

78

80

80

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex

78

80

80

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex

79

80

80

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex

Analys och bedömning
Den pågående pandemin har gjort att sjukfrånvaron ökat då man ombeds att stanna hemma vid minsta symptom.
Det är vidare mycket svårt att göra jämförelser då det inte finns någon liknande period att jämföra med. Målvärdet
på sjukfrånvaro uppfylldes inte. Indikatorerna medarbetarengagemang är resultaten från medarbetarundersökning,
där vi når målvärdena, vilket troligtvis beror på att pandemin skapat ett ökat medarbetarengagemang och
tydliggjort det samhällsviktiga arbete en kommunanställd medarbetare har.
Redovisning av kommunfullmäktiges riktade uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade om 19 riktade
uppdrag i budget 2020 med plan 2021-2022. De
riktade uppdragen kan vara ettåriga eller fleråriga. De
gäller under hela planperioden om inget annat anges.

Teckenförklaring
Uppfyllt
Delvis uppfyllt/
på god väg

Sammanfattande måluppfyllelse och analys
Av totalt 19 riktade uppdrag till sektorerna att arbeta
med under planperioden är sex uppdrag genomförda
och avslutade medan de övriga uppdragen pågår.

Ej uppfyllt

Målområde attraktiv kommun
Uppdrag

Kommentar

Utfall

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

Förutsättningar för utbyggnad av seniorbostäder i
hyresrättsform har skapats i detaljplan för Åvägen, Henån.
Detaljplanen skall antas under 2021 och en utredning pågår för
ett trygghetsboende i kooperativt hyresform med Riksbyggen.
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Uppdrag

Kommentar
Lite längre fram står Svanesunds centrum på tur. Ett
programsamråd för Svanesund centrum har hållits under
november-december. Programmet ligger till grund för
kommande detaljplaner där markanvisning för seniorbostäder i
hyresrättsform kan genomföras. En markanvisning för
hyresbostäder i Stiftelsen Orustbostäders regi har genomförts
och därefter har detaljplanen färdigställts för samråd i slutet av
2020.

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

Underlag för beslut om ändring av 9 fritidshusplaner till
detaljplaner som möjliggör åretruntboende är framtaget och
beslutat av kommunfullmäktige i juni. Arbetet med förstudien
för att kunna besluta om start av detaljplanerna under 2021
färdigställdes i december 2020.

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

Arbete med planering för Henån centrum med sjöbodar längs
sjöbodkullen fortskrider. Programsamråd pågick under våren
2020. En handfull sjöbodar har lagts till i detaljplan för
Mollösunds hamnområde. Granskningshandlingar har
färdigställts under hösten 2020. Kommunstyrelsen ska besluta
om granskning för Mollösunds detaljplan under 2021. Markoch exploateringsenheten har dialog med politiken om
sjöbodspolicy.

f) k) Skapa möjligheter för
invånare och anhöriga att i
gemenskap med boende äta lunch
på äldreboenden, start
2019 (Sektor omsorg och
samhällsutveckling)

Invånare och anhöriga hade från och med februari möjligheten
att äta lunch i gemenskap i Kaprifolgårdens café Tittin i Henån
och på Strandgården i Ellös. Detta möjliggjordes genom
samarbete mellan flertalet verksamheter i kommunen. Med
anledning av rådande pandemi har denna möjlighet fått pausas.
Den kommer att återupptas så snart som möjligt.

g) Månsemyr och Timmerhults
villkor för avfall m.m ses över och
eventuellt nya villkor införs under
2019, bland annat ta bort reglering
av antal besök per hushåll. (Sektor
samhällsutveckling)

Uppdraget är genomfört. Beslut om ny taxa för avfall 2020
antogs av kommunfullmäktige i november 2019. En reglering
avseende antal besök per hushåll har lett till att besöken har
utökats från 10 fria besök till 15 för privatpersoner.

h) q) Fler offentliga toaletter. Alla
tätorter ska ha offentliga toaletter
öppna året runt. Plan för detta klar
första halvåret 2019 och in i
budget för 2020. (Sektor
samhällsutveckling och sektor
ledning och verksamhetsstöd)

Uppdraget var inarbetat i budget 2020 och där fanns 100 000
kronor avsatta, vilka var sökbara för föreningar och
organisationer som tillhandahåller och sköter offentlig toalett,
öppen 1 april – 30 september och är stationerad på strategisk
plats där kommunen inte har en offentlig toalett. Fyra
föreningar har hittills ansökt om bidrag för öppethållande av
offentlig toaletter. Henåns centrum har även fått en offentlig
toalett.

i) Parkförvaltning – viktigt att våra
gator och torg sköts så att vår
attraktivitet förstärks på detta
område – utred förslag till
parkförvaltning under 2020.

Utskottet för samhällsutveckling beställde en enklare utredning
av huvudmannaskapsfrågan. Resultatet av denna utredning
presenterades i en informationspunkt på utskottssammanträdet
2019-08-15 § 104, där förvaltningen redogjorde för fördelar och
nackdelar med byte av huvudmannaskap samt alternativet
samverkan med samfällighetsföreningarna, något som
förekommer i flera andra grannkommuner. Detta ledde till att
utskottet beslutade om uppdraget Trivselhöjande åtgärder i
centralorten Henån som ersatte detta uppdrag.
I budget 2021 med plan 2022-2023 har den politiska majoriteten
gett ett uppdrag till sektor samhällsutveckling som kommer
ersätta detta uppdrag ”Sektor samhällsutveckling ska från 2021
driftsätta en ny gemensam parkenhet med ökat fokus på
trivselhöjande åtgärder i våra orter. Kostnaderna får högst
uppgå till 3,5 mnkr och finansieras efter särskilt beslut från
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Uppdrag

Kommentar
kommunstyrelsens medel till förfogande". Sektor
samhällsutveckling har påbörjat uppdraget genom att inventera
kommunens grönytor och gjort en projektbeskrivning för
genomförandet av en parkenhet.

j) Projekt ”närlagad mat” på plats i
ett testområde 2020. (Sektor
omsorg).

Alternativet enklare matlagning erbjuds till brukare inom
hemtjänsten. Enklare matlagning kan föredras av de som vill
påverka val av måltider och för de som inte har ekonomi att
köpa färdiglagat. Att personer med kognitiv svikt kan ges
ytterligare en valmöjlighet för personalen att säkerställa nutrition
är ytterligare en fördel. Då matlådorna från Tjörn måltidservice
har god kvalité och är populära så är det dock många som
föredrar detta alternativ framför enklare matlagning i hemmet.
Äldreomsorgen är nu i en övergång från Procapita till Life Care
där vi lättare kommer att kunna mäta vilken insats brukaren har.
Idag ligger matlagning och inköp under samma kategori vilket
gör det svårt att mäta antalet.

l) Utöka antalet äldreboenden som
kan drivas som intraprenader,
ytterligare en intraprenad påbörjas
under 2020, därefter fler
intraprenader om möjligt under
mandatperioden (Sektor omsorg)

Det är i dagsläget ingen av verksamheterna som har lämnat in
någon ansökan om intraprenad för 2021, detta på grund av
ekonomiska förutsättningar men också på grund av
ombyggnation av verksamheters lokaler. Det finns en
nyfikenhet och ett intresse hos flera enheter inom
äldreomsorgen och ansökningar är väntade till 2022, till exempel
från Kaprifolgården, Strandgården och eventuellt Gullvivan.
Utöver dessa äldreboenden, finns ett intresse även
hos Svanesunds hemtjänst, som har etablerat kontakt med andra
hemtjänstintraprenader i landet.

n) Införa +65 kort på Västtrafik
med start under 2020. Avtal med
Västtrafik samt uppföljning årsvis.
(Sektor ledning och
verksamhetsstöd)

I dialog med politiken har detta uppdrag ändrats till att "Utreda
fler möjligheter för äldre att till en låg avgift resa kollektivt inom
Orust kommun". I den nya skolskjutsupphandlingen, som
kommer att genomföras under 2021, kommer detta uppdrag att
beaktas.

o) Avtal GR – Vår avsikt är att
ansöka om att gå med i GR.
Förtydligande kring kostnader med
nuvarande Fyrbodal jämfört med
GR. Ansökan ska göras. (Sektor
ledning- och verksamhetsstöd).

Kontakt är taget med GR (Göteborgsregionen) och ett
inledande dialogmöte har genomförts. Vi avvaktar GR:s egen
genomlysning för att återkomma i frågan inför ny
mandatperiod.

p) Ta fram och börja arbeta efter
de reviderade riktlinjerna för
kommunikation under 2019. Satsa
på utveckling av sociala kanaler
utöver webb/hemsida - vara där
våra invånare är. (Sektor ledning
och verksamhetsstöd)

Nya riktlinjer för kommunikation är framtagna och beslutade.
Sedan januari 2020 har kommunen ett Facebookkonto
för information och för att synliggöra varumärket Orust.
Dessutom används flera andra sociala kanaler med samma syfte.

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

Samverkan med näringslivsrådet och Företagarna är god.
Företagarna hjälper till att förstärka våra budskap och
erbjudanden. Småföretagarindex som visar på förutsättningar att
driva företag lägger Orust i mitten av kommunsverige. Platsen
ger oss en sjätteplats i Fyrbodal. Svenskt näringslivs
attitydundersökning visade tyvärr på en rejäl nedgång och vi
deltog inte i Insikt. Samverkan med Fyrbodal, STO och Södra
Bohuslän turism och Turistrådet Västsverige är gott.
Arbetsmarknadsenheten samverkar med näringslivet när det
gäller praktikplatser och ser att denna samverkan kommer öka
framöver för att möta den förväntade kommande
arbetslösheten. Inom stöd och omsorg arbetar arbetscoachen
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Uppdrag

Kommentar
inom daglig verksamhet med att skapa kontakter med
näringslivet i syfte att hitta arbetsplatser för deltagare.
Målsättningen är att fler deltagare kan komma närmare den
reguljära arbetsmarknaden.
I uppdraget om trivselhöjande åtgärder i Henån arbetar
kommunen ihop med vägföreningen för att öka trivseln. Det
pågår fortfarande en inventering om ansvarsfördelning mellan
Företagsföreningen, Vägföreningen, Trafikverket och
kommunen rörande Henåns centrum.

Utfall

Målområde hållbarhet och hushållning
Uppdrag

Kommentar

Utfall

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

Arbetet med att ta fram nya industritomter på Bön-Lundens
industriområde pågår och tomter beräknas vara färdiga för
försäljning och byggnation i slutet av 2021. Arbete med
framtagande av detaljplan för verksamhetsområde i Varekil samt
planprogram som möjliggör kommande detaljplan för industri i
Svanesund Ängås fortskrider. Samråd för Varekilsplanen
planeras till tertial ett 2021. Programsamråd för Ängås har hållits
under det sista tertialet 2020.

e) Drift av kommunala hamnar ska
utredas under 2019. Plan för hur
våra hamnar ska drivas vara på
plats under 2019. (sektor
Samhällsutveckling)

Uppdraget är genomfört. Hamnar som kan vara aktuella för
entreprenad är Edshultshall, Hälleviksstrand och Stockens
gästhamn. Utskottet för samhällsutveckling har fått information
om vilka driftsformer som är möjliga, samt för- och nackdelar
för dessa. En dialog har förts mellan politik och föreningar om
intresse finns att bedriva gästhamnsverksamhet. Inget intresse
har visats bland föreningarna.
Henån har varit ett pilotprojekt, som drivits av extern part. En
redovisning av utfallet har presenterats och kommunstyrelsen
beslutade i november att fortsätta upphandla alternativ drift av
gästhamnen i Henån.

m) Organisationsförändring i
samband med övergång till
nämnder se över plan, bygg, miljö,
VA – till eventuellt ny struktur på
organisation för att få bort
”stuprör” och skapa större
möjligheter för samarbete och
effektivare processer. Utred hur en
ny organisation kan se ut under
2019. (Sektor ledning och
verksamhetsstöd)

Arbetet genomförs parallellt med uppdraget avseende övergång
från utskott till nämnder. En grupp bestående av
kommundirektör, utvecklingschef och administrativ chef arbetar
med frågan. Omvärldsbevakning och intervjuer med
kommunstyrelsens presidium har ägt rum i syfte att fastställa
vissa utgångspunkter.
Efter höstens dialog i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
har viljeinriktningen blivit tydlig och ett förslag till beslut
kommer att finnas tidigt under 2021.

r) Ta beslut om övergång från
utskott till nämnder. Plan för
implementering, 2019 (Sektor
ledning- och verksamhetsstöd).

Rapportering skedde till KSAU under hösten 2020. Rapporten
innehöll bland annat en sammanställning av hur andra
kommuner organiserar sig, fördelar och nackdelar med olika
organisationsformer och en redogörelse för de åsikter våra
ledande politiker framfört i dialog. Partierna fick därefter
möjlighet att yttra sig. Samtliga var överens om att nuvarande
utskottsorganisation är den organisation som man vill fortsätta
att ha framöver.
Möjligen kommer det under 2021 att ske mindre förändringar i
den politiska organisationen som en följd av andra
organisatoriska beslut.

s) Utred struktur och processen för
lokalvård, kost och fastighet, med
syfte att få en kostnadseffektivare

Utredningen har delats in i olika steg. Första steget rör
ekonomistyrningen för kost och lokalvården, vilken är utredd och
avstämd med kommundirektörens ledningsgrupp. Budgeten för
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Uppdrag
organisation. (sektor ledning och
verksamhetsstöd)

Kommentar
dessa verksamheter får endast räknas upp som övriga
verksamheter på det sätt som beslutas i budget samt om det sker
förändringar i omsorgens eller lärandets resursfördelningar.
Övriga förändringar aviseras i behovsanalyser i lokalförändringar.
Ekonomistyrningen för fastighetsenheten har också utvecklats
och trimmats ytterligare genom internhyresmodellen och i
gränsdragningen mellan verksamhet och fastighetsenheten. Nästa
steg i utredningen är att se över beräkningen av portionspriset
inom kostenheten.

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

Under 2020 har ett införande av digitalt inköpssystem pågått.
Målet är ett digitalt och effektivare flöde från beställning till
betalning från 2021. HR-enheten har under 2020 implementerat
et nytt digitalt stöd för rehabiliteringsprocessen i syfte att
kvalitetssäkra arbetet med att sänka sjuktalen.
Inom sektor lärande pågår arbetet att införa ett
resursplaneringsstöd för grundskolan. Syftet är att synliggöra
befintliga resurser i skolorganisationen och använda dem (både
ekonomiskt och personellt) på ett effektivt sätt i
tjänsteplaneringen samt underlätta rapporteringen till SCB.
Sektor omsorg fortsätter arbetet utifrån den plan som är
framarbetad avseende digitalisering. Under året påbörjades start
av LifeCare mobil omsorg, som möjliggör för personal att
dokumentera digitalt och ha genomförandeplanen i
arbetsmobilen. Förhoppningen är att detta både ska spara tid
men också leda till ökad kvalitet i insatserna hos brukarna, då all
information finns tillgänglig för personalen på plats.
Upphandling av digitala signeringslistor med
påminnelsefunktion har påbörjats.
Under hösten började hemtjänstpersonalen göra inköp av
dagligvaror via webben. Detta förväntas både spara tid för
personalen, men också ökad kvalitet för brukarna då de själva
kan sitta med och välja livsmedel.
Inom renhållningsverksamheten har en effektivare våglösning
för lastbilstransporter installerats på Månsemyrs
återvinningscentral i samband med ny infartsväg. Kostenheten
har börjat förbereda samt tagit fram underlag för att våra
kunder från omsorgen ska kunna göra kantinbeställningar
digitalt. Effekterna blir bättre
ekonomistyrning/ekonomiuppföljning av portioner beställda
från omsorgen. En e-tjänst för ansökan/byte/uppsägning av
båtplats har förberetts med effekten sparad tid samt ökad
kvalitetssäkring.
Miljö och bygg har arbetat med möjligheterna att utveckla
ärendehanteringssystemet och koppling till e-tjänster.
Funktioner som dubbelriktad kartkoppling, ekonomifunktion
för fakturering och ett objektorienterat handläggningssystem är
exempel på funktioner.
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för året. Efter årets avsättning uppgår reserven till
67,8 mnkr.

Resultat och ekonomisk ställning
I detta avsnitt görs en finansiell analys av Orust
kommuns sammananställda redovisning och
kommunen. Sammanställd redovisning är att jämföra
med benämningen koncernredovisning som används
i den privata sektorn. I kommunens sammanställda
redovisning ingår Stiftelsen Orustbostäder. I analysen
kommer varje avsnitt att inledas med en analys utifrån
koncernen för att avslutas med kommunen.

I kommunens resultat ingick jämförelsestörande
poster med -12,5 mnkr. Då ändrade
redovisningsprinciper avseende
exploateringsredovisning innebär att kommunen får
en större volalitet i resultatet bedöms hela
exploateringsverksamheten vara en post som ska ingå
i jämförelsestörande poster. I årets poster ingår
exploateringsverksamheten med -2,1 mnkr och
resterade del av jämförelsestörande poster avser
utrangeringar och rea-vinst/förlust under året. De
största posterna avser utrangering om -7,5 mnkr som
har gjorts pga omlokalisering av nytt reningsverk på
västra Orust samt reaförlust om -3,0 mnkr vid
försäljning av fjärrvärmeverksamheten. Resultatet
exklusive jämförelsestörande poster uppgick till
+59,9 mnkr. Det kan jämföras med föregående år då
resultatet exklusive jämförelsestörande poster
uppgick till +26,1 mnkr.

För att kunna bedöma finansiella förutsättningar i ett
vidare perspektiv än de övergripande finansiella
målen används den så kallade RK-modellen.
Modellen bygger på fyra viktiga grundstenar: det
finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen,
riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella
utvecklingen.
Resultat och kapacitet
Resultatutveckling
Resultatet för den kommunala koncernen uppgick till
+49,3 mnkr varav kommunen bidrog med 47,4 mnkr
och Orustbostäder med 1,9 mnkr. Koncernens
resultat var 16,8 mnkr bättre än föregående år
(+32,5 mnkr). Stiftelsen Orustbostäders resultat var
9,8 mnkr sämre jämfört med 2019 (+11,7 mnkr).

Kommunens årsresultat var, exklusive extraordinära
poster och affärsdrivande verksamhet 5,6 % av
verksamhetens nettokostnad. Generellt brukar ett
positivt resultat som motsvarar 2-4 % av
verksamhetens nettokostnader betraktas som god
ekonomisk hushållning. Vilket också är ett av
kommunens finansiella mål. För Orust innebär 2-4 %
ett positivt resultat om cirka 20-40 mnkr. Med en
sådan nivå på resultatet brukar de flesta kommuner
på egen hand klara av att över en längre tidsperiod
finansiera sina ersättningsinvesteringar och
nödvändiga nyinvesteringar utan att ta lån. Det
finansiella budgetmålet för 2020 var 2,8 % vilket har
uppfyllts. Det långsiktiga målet bedöms som uppfyllt.

Fullmäktige har inte beslutat om budget för
koncernen. Stiftelsen beslutar om årsvis budget
medan fullmäktige beslutar om budget och
flerårsplan för kommunen. Tillsammans för 2020
uppgick budgeterat resultat för koncernen till
26,8 mnkr. Utfallet innebär en positiv
budgetavvikelse på 22,5 mnkr. Budgetavvikelsen
återfinns hos kommunen och beror på ökad
nettotintäkt för skatteintäkter och utjämningssystem
med 8,9 mnkr, lägre kostnader samt flera riktade
statsbidrag inom sektor lärande och sektor omsorg på
grund av covid-19 pandemin.

Intäkter och kostnader
Koncernens intäkter exklusive jämförelsestörande
poster, skatter, generella statsbidrag och finansiella
intäkter ökade med 20,8 mnkr eller 7,8 % jämfört
med föregående år och uppgick till 288,4 mnkr.
Koncernens kostnader exklusive jämförelsestörande
poster och finansiella kostnader ökade med
12,9 mnkr eller 1,2 % och uppgick till 1 120,3 mnkr.

Kommunen har varken erhållit utdelning eller
utbetalat något bidrag till Stiftelsen Orustbostäder
under 2020.
Kommunen redovisade ett positivt resultat om
+47,4 mnkr. Det budgeterade resultatet var +25,2
mnkr. Budgetavvikelsen uppgick till +22,2 mnkr.

För kommunen uppgick verksamhetens intäkter
exklusive jämförelsestörande poster till 236,6 mnkr
(220,2 mnkr 2019), vilket var en ökning med
16,4 mnkr eller 7,4 % jämfört med föregående år.

Årets balanskravsresultat efter justeringar blev
+49,7 mnkr. En avsättning av medel till
resultatutjämnings-reserven har gjorts med 15,4 mnkr
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Största delen av ökningen avser erhållna bidrag om
10 mnkr relaterade till stöd pga Covid-19 pandemin.
Övriga större intäktsökningar ses inom VA och
renhållning där den största delen av intäktsökning
avser konsumtionsavgifter för VA och Renhållning
samt återförda investeringsbidrag i samband med
försäljningen av Fjärrvärmeverksamheten.

kurser, möten med tillhörande PR och representation
minskat.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Kommunens skatteintäkter uppgick till 785,9 mnkr,
vilket var en minskning med 13,6 mnkr eller cirka
2 % jämfört med 2019 (799,6 mnkr). Detta beror
främst på den ekonomiska konjunkturen till följd av
coronapandemin. Årets skatteintäkter inkluderar en
prognostiserad slutavräkning för 2020 med 10,9 mnkr samt den definitiva slutavräkningen för
2019 på -3,7 mnkr.
De generella statsbidragen och utjämning ökade med
41,4 mnkr jämfört med 2019 och uppgick till
182,8 mnkr. Tillfälliga statsbidrag ökade med
27,3 mnkr till 31,0 mnkr. Bidragsökningen avsåg
främst bidrag relaterade till coronapandemin.
Inkomstutjämningsbidraget ökade med 10,0 mnkr till
115,9 mnkr. Regleringsbidraget ökade med 5,0 mnkr
till 15,5 mnkr. Kostnadsutjämningsavgiften ökade
med 3,9 mnkr till -32,5 mnkr. Avgift för LSSutjämning ökade med 0,2 mnkr till -1,8 mnkr.
Fastighetsavgiften ökade med 3,1 mnkr till 54,6 mnkr.

Verksamhetens kostnader (exklusive avskrivningar
och jämförelsestörande poster) inom kommunen
ökade med 7,7 mnkr och uppgick till 1 081,5 mnkr.
Ökningen motsvarade 0,7 % jämfört med föregående
år (1 073,8 mnkr). Det var en något högre
kostnadsutveckling än mellan åren 2019 och 2020.

Covid-19
Staten lovade att stå för pandemins merkostnader till
hälso- och sjukvården. I ett tidigt skede valde också
staten att ge extra generella statsbidrag, framförallt
för att kompensera kraftigt sjunkande skatteintäkter.
Statens egna permitteringsstöd till företagen och
samhällets ekonomiska utveckling trots
restriktionerna innebar att ekonomin gick bättre än
väntat. Lägre kostnader och minskad efterfrågan på
välfärd gjorde också att kommunernas resultat blev
högre.

Den enskilt största kostnadsposten var
personalkostnader inklusive pensionsutbetalningar
och löneskatt vilken utgjorde 60 % av kostnaderna.
De totala personalkostnaderna (inklusive
pensionskostnader och löneskatt) uppgick till
692,2 mnkr, vilket motsvarade en ökning med
11,5 mnkr eller 1,7 % jämfört med 2019
(680,7 mnkr). Detta kan jämföras med att den
genomsnittliga löneökningen inom kommunen var
2,43 %.

Under året utbetalades 28,5 mnkr i extra generella
statsbidrag. Inledningsvis var det allmänna
välfärdssatsningar till att det senare blev krispaket för
att täcka lägre skatteintäkter. För Orust blev
skatteintäkterna 14,2 mnkr lägre än budgeterat.
Kommunen har också erhållit sjuklöneersättningar på
10 mnkr och bidrag för merkostnader inom hälsooch sjukvården på 5,6 mnkr. Totalt uppgick
ersättningar och bidrag med anledning av pandemin
till 16,7 mnkr.
En kostnadspost som tydligt minskade under året var
kostnader för kurser, resor och
personalrepresentation. Kostnaderna halverades
jämfört med budgeten på 5,5 mnkr. Kostnaderna för
färdtjänst var en annan post som tydligt minskade
och blev 0,7 mnkr lägre än budgeterat. Antalet
färdtjänstresor under året mer än halverades jämfört
med föregående år.

Verksamheternas kostnader i övrigt (tjänster,
entreprenader, varor, bidrag mm) uppgick till
397,9 mnkr vilket var en minskning med 3,9 mnkr
eller 1,0 % jämfört med 2019 (401,8 mnkr). De
största kostnadsminskningarna finns inom sektor
Omsorg för köp av placeringar och tillfälligt inhyrd
personal. Covid-19 har både inneburit
kostnadsökningar och kostnadsminskningar.
Kostnader ökade för förbrukningsmaterial och
skyddskläder, samtidigt som kostnader för färdtjänst,

Finansnetto
Koncernens finansnetto var negativt och uppgick till
-12,0 mnkr. 2019 uppgick finansnettot till -10,9 mnkr.
Kommunens finansnetto var negativt och uppgick till
-6,5 mnkr och kan jämföras med -5,3 mnkr 2019.
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De finansiella intäkterna för kommunen uppgick till
2,0 mnkr, vilket var 1,4 mnkr lägre än 2019, vilket
främst beror på att överskottsutdelningen från
Kommuninvest utgick 2020.

Kommunen uppfyller med råge det långsiktiga
finansiella målet om minst 45 %
självfinansieringsgrad och årets budgetmål på 62,4 %.

Kommunens finansiella kostnader uppgick till 8,5 mnkr, vilket var 0,2 mnkr lägre än föregående år.
Räntekostnader för pensioner minskade med
0,2 mnkr. Räntekostnaden på långsiktiga lån ligger
kvar på samma nivå som för 2019 och det beror på
lägre nyupplåning än planerat samt lägre ränta på
rörliga lån och vid omsättning av lån.

Soliditet
Soliditet är ett mått på organisationens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del
av tillgångarna som finansierats med egna medel.
Kommunkoncernens soliditet exklusive
pensionsskulden före 1998 uppgick till 21,7%
(20,5% 2019).

Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till
160,2 mnkr (103,2 mnkr 2019).

Kommunens soliditet uppgick 2020 till 23,9 % vilket
var en ökning jämfört med 2019 (22,6 %). Orsaken
till den förbättrade soliditeten var att eget kapital ökat
på grund av kommunens positiva resultat. Inräknat
pensionsskulden före 1998 som redovisas som en
ansvarsförbindelse i årsredovisningen får kommunen
en soliditet om 4,3 % vilket är en förbättring jämfört
med föregående år (0,6 %). Ett av kommunens
finansiella mål är att soliditeten svagt ska öka, vilket
är en förutsättning för god ekonomisk hushållning.
Målet uppnåddes för 2020.

Kommunens bruttoinvesteringar uppgick till
140,8 mnkr, vilket var en lägre nivå än budgeterat
(179,0 mnkr).

Kommunalskatt
Skattesatsen var 23,11, vilket innebar en sänkt
skattesats med 0,25 öre jämfört med 2019. Två
kommuner i Västra Götaland och 25 kommuner i
riket hade högre skattesats än Orust. En hög
skattesats begränsar möjligheten till framtida
skattehöjning för att skapa finansiellt
handlingsutrymme.
Skillnaden mellan budget och utfall fanns både inom
den skattefinansierade(20,9 mnkr) och affärsdrivande
verksamheten(17,1 mnkr). Där de största avvikelserna
inom skattefinansierade är Gullholmsbadspiren och
inom affärsdrivande Ellös avloppsreningsverk.

Risk och kontroll
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.

Avskrivningarna är kommunens periodiserade
kostnader för investeringar. Avskrivningar uppgick
totalt till 57,4 mnkr, vilket var en ökning med
1,4 mnkr jämfört med 2019 (56,0 mnkr).

Koncernens kassalikviditet uppgick till 137 % (103 %
2019). Det innebar att likvida medel och kortfristiga
fordringar översteg kortfristiga skulder.

Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur
stor andel av nettoinvesteringarna (bruttoinvestering
minus offentliga investeringsbidrag) som kan
finansieras med de skatteintäkter och övriga intäkter
som återstår när den löpande driften är finansierad.
Över 100 % innebär att kommunen inte behöver låna
till investeringarna och att kommunens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme stärks. För kommunen
uppgick sjävfinansieringsgraden av
nettoinvesteringarna till 150,7 %.

Kommunens kassalikviditet uppgick till 121 % (2019
82 %) vilket innebar att likvida medel och kortfristiga
fordringar översteg kortfristiga skulder. En
kassalikviditetsnivå över 60 % anses utgöra en trygg
betalningsberedskap på kort sikt.
Utöver de likvida medlen hade kommunen en
outnyttjad checkräkningskredit om 40 mnkr.
Likvidberedskapen har varit god under hela året.
Finansiella risker
Ur ett riskperspektiv är det viktigt att redovisa och
beskriva eventuella ränterisker. Med ränterisk avses
risken för förändringar i räntenivån. I kommunens
finanspolicy regleras hanteringen av ett antal risker
rörande finansverksamheten.

Årets höga självfinansieringsgrad beror främst på den
goda likviditeten. Likviditeten förbättrades avsevärt
av årets resultat, försäljning av
fjärrvärmeverksamheten, fler anslutningsavgifter än
budgeterat till vatten och avlopp, lägre
investeringsutgifter och den nyupplåning som skedde
under våren. Likviditeten var inte lika god under
våren då nyupplåning skedde som senare under året.

30

Orust kommuns årsredovisning 2020
Koncernens långfristiga skulder ökade med
58,1 mnkr uppgick till 1 234,8 mnkr (1 176,7 mnkr
2019.)
Kommunens låneskuld uppgick i slutet av året till
650 mnkr (625 mnkr 2019). Kommunfullmäktige
beviljade 76 mnkr i nyupplåning för året samt att
motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under året får omsättas. Såväl nyupplåning,
amortering som omsättning har skett under året.
Sammanfattningsvis resulterade det i en ökning av
låneskulden med 25 mnkr. Nyupplåningen skedde
under våren då likviditeten såg sämre ut. Därefter
kom pandemin som resulterade i såväl extra
statsbidrag och ersättning som lägre kostnader. Även
lägre investeringsnivå, högre anslutningsavgifter och
försäljningen av fjärrvärmeverken har påverkat
likviditeten positivt. Med facit i hand hade
kommunen inte behövt nyupplåningen. Men den
goda likviditeten gör att vi istället kan skjuta på
kommande års nyupplåning.

Borgensförbindelser
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 416,6 mnkr (416,8 mnkr 2019).
Stiftelsen Orustbostäder utgör större delen av
borgensåtagandet, 409,6 mnkr inom en beviljad ram
på 500 mnkr. Det näst största borgenåtagandet är
Waldorffastigheter om 5,9 mnkr. Stiftelsen
Orustbostäder omsatte tre lån på totalt 84,5 mnkr
under 2020. Samtliga lån med fast bunden ränta.
Ingen nyupplåning skedde av Orustbostäder.

Kommunen hade 20 lån varav 8 med rörlig ränta
(31 % av skuldportföljen, max 65 % enligt
finanspolicyn) och resten med fast bunden ränta.
Lånens storlek varierar mellan 15 mnkr och 50 mnkr.
Den fasta räntan varierar mellan 0,27 % och 4,02 %.
Kommuninvest i Sverige AB är långivare till samtliga
lån. Genomsnittsräntan i nuvarande skuldportfölj var
0,89 % (0,93 % 2019). Den genomsnittliga
räntebindningstiden i skuldportföljen var 1 år och
10 månader. Ett fast lån om 15 mnkr är bundet till år
2031, vilket innebär att den maximala löptiden på
10 år enligt policyn överskrids.

Pensionsskuld
Total pensionsskuld, inkl särskild löneskatt
mnkr

kommunen
2020

2019

2018

2017

Pensionsförpliktelser, avsättning

105

94

88

74

66

Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse

288

296

308

319

320

-

-

-

-

-

Pensionsförpliktelser, pensionsförsäkring
Total pensionsskuld
förändring (%)

2016

393,57 390,05 395,80 392,80 386,50
0,9%

-1,5%

0,8%

1,6% -0,8%

Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt
uppgick till 393,6 mnkr (390 mnkr 2019).
Pensionsförpliktelser som redovisas inom linjen
bland ansvarsförbindelser på balansräkningen avser
skulden som är upparbetad före 1998 (se not 22).
Med den prognos som kommunen beställt från KPA
framgår att ansvarsförbindelsen kommer att minska
under kommande år. Däremot ökar åtagandet för den
förmånsbestämda pensionen som återfinns inom
avsättningar (se not 18). Den totala skulden förväntas
minska till ca 372 mnkr de kommande fyra åren för
att från och med 2025 åter öka till 375 mnkr.

Enligt finanspolicyn bör kapitalförfall spridas så att
den totala låneskulden förfaller till betalning med
cirka 10-15 % varje år. Den genomsnittliga
kapitalbindningstiden i skuldportföljen är 2 år och
8 månader.

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet
En god prognossäkerhet innebär att kommunen har
goda förutsättningar till att anpassa sig efter
förändrade förutsättningar under året. En prognosavvikelse mellan +/- 1 till 2 % av de budgeterade
nettokostnaderna kan betraktas som god prognossäkerhet. I delårsrapporten per augusti uppgick
helårsprognosen för nämndernas budgetavvikelse till
0,2 mnkr. Budgetavvikelsen för helåret blev 21 mnkr.
Utfallet blev 20,8 mnkr bättre än prognosen från
augusti och i prognossäkerhet innebär det 2,3 %.
Prognossäkerheten ligger något utanför det intervall
som kan betraktas som god. Dock har år 2020 inte
varit något annat år likt, då pandemin inneburit så

Räntemarknaden ligger fortsatt på mycket låga nivåer.
Varken den fasta eller rörliga räntan väntas nå 1 %
under de närmaste 10 åren. Om räntan skulle höjas
med 1 % innebär det en ökad räntekostnad med cirka
1,8 mnkr per år de närmaste 10 åren. Räntekänsligheten har beräknats på nuvarande
skuldportfölj inklusive refinansieringsantagande, det
vill säga inklusive beräknad omsättning på de lån som
förfaller inom en tio års period.
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förändrade förutsättningar utifrån säväl ett
verksamhetsperspektiv som ekonomiskt perspektiv.

Sektor omsorg redovisar en negativ budgetavvikelse,
bland annat på grund av ett återkrav från
Försäkringskassan som har överklagats.
Bedömningen är att sektorn har begränsade
möjligheter att utöver pågående omställningsarbete
och budgetanpassningar, arbeta in ett underskott
kommande år. Övriga sektorer, förutom sektor miljö
och bygg redovisade större budgetöverskott. Även
om ekonomistyrningsprinciperna tillåter överföring
av överskott är det inget som har förekommit på
många år.

Budgetföljsamhet är ett annat mått på kommunens
finansiella kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så
nära 0 som möjligt. Nämndernas gemensamma
budgetavvikelse uppgick till 21 mnkr. Det motsvarar
en positiv budgetavvikelse på 2,3 %. Den enskilt
största avvikelsen i mnkr hade sektor lärande med en
budgetavvikelse på 11,3 mnkr eller 2,9 %. Sektor
ledning och verksamhetssöd redovisade en positiv
budgetavvikelse på 4,9 mnkr (8,7 %) och sektor
samhällsutveckling 5,8 mnkr (9,6 %). Sektor omsorg
var den enda sektorn som redovisade en negativ
budgetavvikelse på -3,9 mnkr (-1 %).

Sedan 2018 drivs Fyrklöverns äldreboende i
Svanesund som en intraprenad. Det är en driftsform
som syftar till att stimulera utveckling av nya
styrfomer och nytänkande. Intraprenaden får själv
under avtalsperioden hantera och reglera uppkomna
över- och underskott. Överskott får användas till
ändamål som kommer brukarna till del,
kompetensutveckling eller alternativt fonderas för
kommande behov. Fyrklöverns äldreboende
redovisade ett överskott om 0,8 mnkr för 2020.
Totalt sedan starten har intraprenaden ett upparbetat
överskott på 1,0 mnkr.

Slutsatser avseende resultat och
ekonomisk ställning
Den ekonomiska utvecklingen för Orust kommun
och koncernen har det senaste åren varit mycket god.
För 2020 beror resultatet till stor del på att
kommuner fick stora extra bidrag till följd av
pandemin. Stiftelsen Orustbostäder som ingår i
koncernen har haft en stabil ekonomi med en god
resultatutveckling. Engångsintäkter har påverkat
resultatet ett par år.

Från 2021 tecknas nytt intraprenadavtal och under
2020 har riktlinjerna för intraprenad uppdaterats,
vilket innebär att överskott som fonderas mellan åren
högst får uppgå till 0,5 mnkr. Större överskott får
godkännas om det finns särskilda skäl och en
handlingsplan för överskottet.

Kommunens soliditet har de senaste fem åren
succesivt förbättrats från -10 % till de senaste två
åren positiva värde. Det har varit möjligt genom
positiva resultat, amortering av låneskulden och hög
självfinansiering av investeringarna.

Balanskravsresultat

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. Det är dock
fortfarande en bit kvar tills vi ligger i nivå med
jämförbara. Nettokostnaderna inom individ- och
familjeomsorgen har däremot ökat sedan 2017. Det
pågår ett arbete inom sektor omsorg med att bygga
upp mer förebyggande åtgärder och ta fram alternativ
till externa placeringar. Sektorn arbetar med att
minska nettokostnaderna även inom individ- och
familjeomsorgen.

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. Ingen
omräkning av balanskravsresultatet har gjorts för
jämförelseåren 2018 pga ändrade
redovisningsprinciper.
Orust kommun har inget balanskravsunderskott att
återställa. Årets balanskravsresultat är positivt och
uppgår till 49,7 mnkr, vilket därmed lever upp till
lagens krav. Jämfört med tidigare år är
balanskravsresultatet bättre.

Det kan i sammanhanget också noteras att på Orust
är det en lägre andel av invånarna som har insatser
enligt LSS, någon gång under året erhållit ekonomiskt
bistånd, bor i särskilt boende eller har hemtjänst än
genomsnittet för alla kommuner.

Återställning av balanskravsunderskott, mnkr
Kvar att återställa från tidigare år
(ingående värde)

För att bibehålla en god ekonomisk hushållning och
för att möta framtidens demografiska utmaningar
krävs fortsatta effektiviseringar och fokus på
ambitionsnivåer och prioriteringar.

Resultat efter justering av RUR
Kvar att återställa från tidigare år
(utgående värde)

2020

2019

2018

-

-

-

34,3

9,4

18,7

-

-

-

Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv (RUR) på 52,4 mnkr som efter
kommunfullmäktiges beslut kan nyttjas under
lågkonjunktur. Resultatet efter balanskravsjusteringar
uppgick till 5,1 % av skatteintäkter och statsbidrag.
Enligt kommunens riktlinjer för resultatutjämnings-

Resultatöverföring för verksamheter
I kommunens ekonomistyrningsprinciper ges
möjlighet för kommunfullmäktige att besluta om
överföring av såväl överskott som underskott för
verksamheterna mellan åren.
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reserv får total avsättning uppgå till 7% av skatter och
bidrag, vilket motsvarar 67,8 mnkr, vilket möjligör en
maximal reservering med 15,4 mnkr. En maximal
reservering till resultatutjämningsreserven innebär ett
utgående värde om 67,8 mnkr för 2020.
Resultatutjämningsreserv, mnkr

2020

2019

2018

Ingående värde

52,4

41,0

12,8

Reservering till RUR

15,4

11,4

28,2

Disponering av RUR
Utgående värde

-

-

-

67,8

52,4

41,0

Väsentliga personalförhållanden
I detta kapitel redovisas upplysningar om
kommunens personalförhållande översiktligt.
Stiftelsen Orustbostäder som ingår i koncernen
redovisas inte här. I vissa fall redovisas 2019 års utfall
när uppgifterna hämtas från SKR och jämförs med
andra kommuner. För mer information finns ett
särskilt arbetsmiljö- och personalbokslut.
Våra medarbetare
Vid årsskiftet arbetade 1 228 anställda med
månadslön (både tillsvidareanställda och
visstidsanställda), vilket innebar att antalet anställda
var något färre jämfört med året innan (1 255).

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen på nästa sida. Balanskravsutredningen
syftar till att visa hur balanskravsresultatet har
uppstått. Huvudprincipen vid avstämning av
balanskravet är att intäkterna ska överstiga
kostnaderna och att realisationsvinster inte ska
inräknas i intäkterna. Därför börjar
balanskravsutredningen med årets resultat enligt
resultaträkningen som justeras för samtliga
realisationsvinster vid avyttring av
anläggningstillgångar. Därefter finns det möjlighet att
gottgöra resultatet för realisationvinster/förluster
som uppstått vid avyttring av tillgångar om dessa
avyttringar bidrar till en god ekonomisk hushållning i
framtiden. Återföring ska också ske av orealiserade
vinster och förluster i värdepapper. Efter dessa
justeringar redovisas ett resultat efter
balanskravsjusteringar.

Av alla anställda med månadslön var andelen
visstidsanställda för 2020 7,3 %. Motsvarande siffra
för 2019 var 9,9 %. Andelen för både
tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare
har mellan dessa år minskat något.
Antal månadsavlönade per sektor
Ledning och
verksamhetsstöd
Samhällsutveckling
Omsorg
Lärande
Miljö och bygg
Totalt

2020

2019

2018

Årets resultat
Reducering av samtliga
realisationsvinster
Vissa realisationsvinster enligt
undantagsmöjligheter
Vissa realisationsförluster enligt
undantagsmöjligheter

47,4

20,8

50,4

-0,7

-

-3,5

-

-

-

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

49,7

20,8

46,9

-15,4

-11,4

-28,2

Orealiserade förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade förluster i
värdepapper
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Reservering till resultatutjämningsreserv
(RUR)
Disponering av resultatutjämningsreserv
(RUR)
Årets balanskravsresultat
Synnerligt skäl
Årets balanskravsresultat efter justering
för synnerliga skäl

-

-

-

34,3

9,4

18,7

-

-

-

34,3

9,4

18,7

60

Förändring
mot 2019
+4

156
609
378
27
1 230

-14
-2
-17
-2
-31

Det finns medarbetare som är anställda på mer än i
en sektor, vilket gör att totalsiffran i tabellen
innehåller fler med månadslön än vad det verkligen
är.

Om resultatet så medger och kommunfullmäktige
beslutar, görs sedan en reservering till
resultatutjämningsreserven alternativt lyfts medel från
resultatutjämningsreserven för att hantera negativa
resultat efter balanskravsjusteringar.
Balanskravsutredning, mnkr

Antal

Andelen kvinnor ökade inom sektor ledning och
verksamhetsstöd, samhällsutveckling samt miljö och
bygg. Inom sektorerna omsorg och lärande var
andelen kvinnor oförändrat jämfört med 2019.
Andel månadsavlönade
per sektor
Ledning och
verksamhetsstöd
Samhällsutveckling
Omsorg
Lärande
Miljö och bygg
Totalt

Andel
kvinnor %
67

Andel
män %
33

59
90
87
70
83

41
10
13
30
17

Timavlönade medarbetare arbetade sammanlagt
239 117 timmar under 2020, vilket motsvarar
140,6 årsarbeten. Under 2019 motsvarade de
timavlönade 145,7 årsarbeten (ett årsarbete utgör
1 700 timmar). Det innebär att antalet timavlönade
har minskat jämfört med 2019.
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Antal arbetade timmar per
sektor
Ledning och
verksamhetsstöd
Samhällsutveckling
Omsorg
Lärande
Miljö och bygg
Totalt

2020

2019

768

841

22 864
169 990
45 063
432
239 117

22 586
177 325
46 486
554
247 792

Sjukdomsrelaterad frånvaro per åldersgrupp och
totalt 2020 (siffrorna inom parantes avser år 2019)

Kommunen hade vid årsskiftet 239 medarbetare som
var 60 år eller äldre. Det innebar att 19,5 % av
kommunens totala andel medarbetare som var
månadsavlönade kommer att gå i pension under de
kommande 5 till 8 åren. Motsvarande siffra året före
var 252 medarbetare eller 20 %.

-29
30-49
50Totalt

13,9 (11,7)
9,4 (8,0)
10,1 (9,4)
10,2 (9,1)

Kön
Kvinnor
Män
Totalt

Sjukfrånvaro 60
dagar eller mer i
% av total
sjukfrånvaro

36,5 (35,1)

Sjukfrånvaro i % av
tillgängligarbetstid
11,2 (9,9)
5,8 (5,4)
10,2 (9,1)

Sjukdomsrelaterad frånvaro i % per kön och
sektor 2020 (siffrorna inom parantes avser år 2019)
Sektor
Ledning och
verksamhetsstöd
Samhällsutveckling
Omsorg
Lärande
Miljö och bygg
Totalt

Medelålder fördelad efter kön
Kvinnor
Män
Totalt

Sjukfrånvaro i %
av tillgänglig
arbetstid

Sjukdomsrelaterad frånvaro per kön och totalt
2020 (siffrorna inom parantes avser år 2019)

Under 2020 var den genomsnittliga faktiska
pensionsåldern 64,4 år. Totalt gick 35 medarbetare i
pension under året. Det var åtta färre än föregående
år. Under året arbetade 21 månadsavlönade
medarbetare som var 67 år eller äldre i kommunen.
Det var några fler än 2019.
Kön

Ålder

Medelålder
nov 2019
46,6
47,3
46,7

Kvinnor
7,5 (6,8)
10,6 (8,9)
13,9 (12,9)
7,9 (6,2)
7,6 (7,0)
11,2 (9,9)

Män
1,4 (3,3)

Totalt
5,4 (5,6)

3,6 (4,4)
7,5 (7,0)
9,3 (8,6) 13,4 (12,4)
7,1 (4,3)
7,8 (5,9)
2,8 (1,9)
6,2 (5,8)
5,8 (5,4) 10,2 (9,1)

Företagshälsovård
En miljon kronor var den totala kostnaden för
företagshälsovård inom kommunen under 2020. Den
största posten var samma som föregående år, det vill
säga kostnad för rutin vid upprepad korttidsfrånvaro
som hamnade på 0,3 mnkr. Rutinen har funnits inom
kommunen sedan 2018 och syftar till att fånga upp
ohälsa och bidra till att minska sjukfrånvaron.

I slutet av 2019 var kommunens medelålder 46,7 år.
Den har sänkts något jämfört med 2018, då den var
46,8 år. Motsvarande siffra för medelåldern i riket
(Sveriges kommuner) var 2019 45 år.
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron uppgick till 10,2 % (9,1
2019). I redovisningen ingår inte timavlönade.
Sjukfrånvaron har ökat jämfört med 2019. Andelen
långtidssjukskrivningar (omfattar 60 dagar eller mer)
ökade och uppgick till 36,5 % (35,1 % 2019) av den
totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron ökade inom
samtliga åldersgrupper.

Nästan lika stor var kostnaden (0,3 mnkr) för
lagstadgade hälsoundersökningar som genomförs för
räddningstjänsten varje år och nattarbetande personal
med viss intervall. Andra stora poster var bland annat
samtalsstöd för medarbetare med arbetsrelaterade
besvär samt bedömningar av fysisk arbetsmiljö vilket
kan till exempel vara undersökningar av eventuell
byggrelaterad ohälsa.

Sjukfrånvaron för kvinnor ökade inom samtliga
sektorer. Sjukfrånvaron minskade för männen inom
sektor ledning och verksamhetsstöd samt
samhällsutvecking. Sjukfrånvaron för männen ökade
inom sektor omsorg, lärande samt miljö och bygg.
och för såväl kvinnor som män. Sjukfrånvaron ökade
inom samtliga sektorer utom sektor ledning och
verksamhetsstöd som minskade från 5,6 % till 5,4 %.
Störst ökning finns inom sektor lärande som ökade
från 5,9 % till 7,8 %. Ett arbete med Sunt arbetslivs
resursteam pågår för att minska sjukfrånvaron inom
sektorn. En ny rutin vid upprepad korttidsfrånvaro
har också tagits fram som gäller hela kommunen.

Löneöversynen
Under löneöversynen 2020 förhandlades löner för
cirka 1 300 månadsanställningar samt timavlönade.
De nya lönerna utbetalades vid olika tillfällen mellan
maj 2020 och februari 2021. Det berodde på att de
sista centrala avtalen blev klara under senhösten. På
grund av rådande pandemi avbröts de centrala
förhandlingarna under våren och återupptogs efter
sommaren.
Löneöversynen 2020 genomfördes med totalt 16
olika fackförbund. Det totala utfallet för Orust
kommun blev 2,43 %. Förhandlingsmodellen som
tillämpades var enligt dialogmodellen
chef/medarbetare med samtliga fackförbund.
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Förutom skattesänkning påverkas både intäkter som
kostnader av den demografiska utvecklingen med fler
äldre och färre i arbetsför ålder. Investeringsnivån är
också fortsatt hög. VA-verksamheten planerar att
bygga ut reningsverket i Ellös och lägga ner övriga
för att kunna ta emot hela kommunens avlopp med
nya ledningar. Den höga investeringsnivån fordrar
både nyupplåning och taxehöjningar.

Förväntad utveckling
De framtida resultaten ligger fortsatt på en nivå som
betraktas som god ekonomisk hushållning. Dock
förväntas sektorerna effektivisera och sänka sina
kostnader kraftigt år 2022. En ny mandatperiod från
2023 kan också innebära en ambition om fortsatt
sänkt skatt, vilket innebär nya krav på
effektiviseringar i verksamheten.

Kommunen
mnkr

Utfall 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

245

249

253

258

-1 160

-1 190

-1 202

-1 234

969

968

987

1 015

Finansnetto

-7

-8

-8

-9

Årets resultat

47

19

30

30

23,9%

21,3%

21,4%

21,9%

4,3%

4,6%

6,7%

8,4%

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Skatteintäkter och statsbidrag

Soliditet

1

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser
Investeringar (netto)

2

129

100

195

150

Självfinansieringsgrad

3

150,7%

82,0%

49,1%

65,8%

816

1 052

1 161

1 222

4,9%

2,0%

3,0%

3,0%

Långfristig skuld
Resultat från skattefinansierad verksamhet i
förhållande till skatteintäkter och bidrag

1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. Då kommunens pensionsskuld före 1998
redovisas som en ansvarsförbindelse, ger nyckeltalet soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser en helhetsbild av
soliditetsmåttet om hela pensionsförbindelsen låg redovisad som en skuld i balansräkningen.
2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats
med offentliga bidrag. Bruttoinvesteringar beräknas genom att summera anskaffning av immateriella och materiella
anläggningstillgångar.
3) Självfinansieringsgrad definieras som Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med
nettoinvesteringar.
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Resultaträkning
Sammanställd Sammanställd
mnkr

redovisning

redovisning

Kommun

Kommun

Not

2020

2019

2020

2019

Verksamhetens intäkter

1

288

268

237

220

Jämförelsestörande intäktspost

2

9

16

8

3

Verksamhetens kostnader

3

-1 120

-1 107

-1 082

-1 074

Jämförelsestörande kostnadspost

2

-21

-10

-21

-8

-65

-63

-57

-56

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

-908

-898

-915

-915

Skatteintäkter

4

786

800

786

800

Generella statsbidrag och utjämning

4

183

141

183

141

61

43

54

26

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

5

1

2

2

3

Finansiella kostnader

5

-13

-13

-9

-9

Resultat efter finansiella poster

49

33

47

21

Extraordinära intäkter

-

-

-

-

Extraordinära kostnader

-

-

-

-

49

33

47

21

Sammanställd Sammanställd

Kommun

Kommun

Årets resultat

Kassaflödesrapport

mnkr

redovisning

redovisning

2020

2019

2020

2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

49

33

47

21

Justering för ej likviditetspåverkande poster

6

104

65

97

56

Poster som redovisas i annan sektion

7

8

0

8

0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

0
161

0
98

152

77

Ökning(+)/minskning(-) förutbetalda intäkter/investeringsbidrag

42

14

42

14

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar

5

-16

-8

-3

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder

6

10

8

8

Betald skatt

Ökning(-)/minskning(+) exploatering/lager
Medel från den löpande verksamheten

2

2

2

2

216

108

196

98

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

-5

-5

-5

-5

-148

-100

-136

-94

-8

-

-8

-

Förvärv av finansiella tillgångar

-

-

-

-

Avyttring av finansiella tillgångar

-

-

-

-

-161

-105

-148

-100

Nyupptagna lån

40

-

40

-

Amortering av låneskuld

-15

-

-15

-

Ökning långfristiga fordringar

-

2

-

-

Minskning långfristiga fordringar

-

-

-

2

25

2

25

2

0

1

0

1

Medel från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Medel från finansieringsverksamheten
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
ÅRETS KASSAFLÖDE

80

6

73

1

Likvida medel vid årets början

82

79

47

48

162

82

119

47

Likvida medel vid årets slut
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Balansräkning
Sammanställd Sammanställd
mnkr

Kommun

Kommun

2019

2020

2019

18

13

18

13

9

1 555

1 525

1 116

1 073

10

50

51

50

51

26

7

-

-

redovisning

redovisning

Not

2020

8

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
mark, byggnader och tekniska anläggningar
maskiner och inventarier
pågående investeringar
Finansiella anläggningstillgångar
värdepapper, aktier och andelar
Långfristiga fordringar

11

3

1

5

3

12

15

17

15

17

1 667

1 614

1 203

1 157

6

6

6

6

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur

13

Omsättningstillgångar
Exploateringsverksamhet/lager

14

33

35

33

35

Kortfristiga fordringar

15

119

124

113

105

Likvida medel

16

162

82

119

47

314

241

265

186

1 986

1 862

1 474

1 350

432

383

352

304

varav årets resultat

49

33

47

21

varav resultatutjämningsreserv

68

52

68

52

315

298

237

231

105

94

105

94

9

9

9

9

114

103

114

103

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Summa eget kapital

17

varav övrigt eget kapital
Avsättningar

18

Avsättning för pensioner
Avsättning för återställande av deponi
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

19

1 235

1 177

816

758

Kortfristiga skulder

20

206

200

192

184

Summa skulder

1 440

1 376

1 008

942

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

1 986

1 862

1 474

1 350

Poster inom linjen
Borgensåtagande

21

7

7

417

417

Pensionsförpliktelser äldre än 1998

22

232

238

232

238

Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser

22

56

58

56

58
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Noter

mnkr

Sammanställd

Sammanställd

Kommun

Kommun

redovisning

redovisning

2020

2019

2020

2019

4,2

5,1

9,2

10,1

Not 1. Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter

122,6

108,1

122,6

108,1

Hyror och arrenden

81,1

75,6

24,4

23,2

Bidrag från stat, kommun och region

74,5

72,4

74,3

72,3

EU-bidrag

0,2

1,2

0,2

1,2

Övriga bidrag

1,4

1,0

1,4

1,0

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

4,5

4,3

4,5

4,3

Övriga verksamhetsintäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

288,4

267,7

236,6

220,2

S:a verksamhetens intäkter

Not 2. Jämförelsestörande poster
Utrangeringar

-8,1

-2,5

-8,1

-0,4

Försäkringsersättning brand, Orustbostäder

1,3

12,7

0,0

0,0

Reavinster

0,8

0,0

0,7

0,0

Reaförluster

-3,0

0,0

-3,0

0,0

S:a Övriga jämförelsestörande poster

-9,1

10,1

-10,5

-0,4

Realisationsvinst såld markreserv

0,0

0,0

0,0

0,0

Exploateringsersättningar

1,2

0,0

1,2

0,0

Intäkter sålda tomter

1,6

2,9

1,6

2,9

Kostnad sålda tomter (anskaffningsvärde per tomt)

-1,4

-3,0

-1,4

-3,0

Detaljplanekostnader

-3,5

-4,9

-3,5

-4,9

Kommunens exploateringsverksamhet

Övriga exploateringskostnader
S:a exploateringsverksamhetens netto
S:a jämförelsestörande poster

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,1

-4,9

-2,1

-4,9

-11,2

5,2

-12,5

-5,3

Kommunens intäkter och kostnader för exploateringverksamhet ger årliga svängningar i resultatet och bedöms därav vara hänförliga till
jämförelsestörande poster. Utgifter som ska ingå i tomtens anskaffningsvärde redovisas i pågående exploateringsprojekt på balansräkningen,
se not 14.
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Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

2020

Inköp anläggnings- och underhållsmaterial
Inköp av energi för affärsverksamhet

mnkr

Kommun

Kommun

2019

2020

2019

-3,7

-4,1

-3,7

-4,1

-7,2

-7,4

-7,2

-7,4

Not 3. Verksamhetens kostnader

Bidrag och transfereringar

-22,8

-23,1

-22,8

-23,1

Köp av huvudverksamhet

-170,7

-176,1

-170,7

-176,1

Löne- och pensionskostnader

-699,3

-688,2

-692,2

-680,7

Hyror och fastighetsservice

-12,9

-9,3

-19,8

-19,5

Fastighetskostnader inkl energi

-41,9

-39,4

-33,5

-32,0

Reparation/underhåll/hyra anläggningstillgångar

-32,5

-32,7

-8,6

-9,6

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel

-24,7

-23,7

-24,7

-23,7

Livsmedel

-10,4

-10,7

-10,4

-10,7

-3,8

-4,0

-3,8

-4,0

Transporter och transportmedel

-36,4

-33,6

-36,4

-33,6

Försäkringar och diverse avgifter

-4,7

-3,9

-4,2

-3,3

Tele, IT, porto

Köp av tjänster

-34,4

-38,0

-34,4

-38,0

Avgifter

-9,7

-9,8

-8,2

-7,6

Övrigt

-5,3

-3,4

-1,0

-0,2

-1 120,3

-1 107,4

-1 081,5

-1 073,8

800,5

805,7

800,5

805,7

S:a verksamhetens kostnader
Not 4. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Kommunal skatteintäkt
Preliminär kommunalskatt
Slutavräkningsdifferens föregående år

-3,7

0,4

-3,7

0,4

Preliminär slutavräkning innevarande år

-10,9

-6,5

-10,9

-6,5

S:a kommunal skatteintäkt

786,0

799,6

786,0

799,6

115,9

105,9

115,9

105,9

Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Införandebidrag

0,1

0,0

0,1

0,0

Regleringsbidrag

15,5

10,6

15,5

10,6

Bidrag för LSS-utjämning

0,0

0,0

0,0

0,0

Kommunal fastighetsavgift

54,6

51,5

54,6

51,5

Generellt bidrag från staten

31,0

3,7

31,0

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

-32,5

-28,6

-32,5

-28,6

Regleringsavgift
Kostnadsutjämningsavgift
Avgift till LSS-utjämning

-1,8

-1,6

-1,8

-1,6

182,8

141,5

182,8

141,5

Varav tillfälligt stöd, flyktingvariabel

2,5

3,7

2,5

3,7

Varav tillfälligt stöd, mer resurser i välfärden

7,7

7,7

-

19,9

19,9

-

0,9

0,9

-

968,8

941,1

S:a generella statsbidrag och utjäm.

Varav tillfälligt stöd, tillskott pga coronapandemin
Varav tillfälligt stöd, avsättning till periodiseringsfond
S:a skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

968,8
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Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

Kommun

Kommun

2020

2019

2020

2019

Utdelning på aktier och andelar

0,9

2,3

0,9

2,3

Ränteintäkter

0,2

0,1

0,1

0,1

Övriga finansiella intäkter

0,0

0,0

1,1

1,1

S:a finansiella intäkter

1,1

2,5

2,0

3,4

-10,4

-10,5

-5,9

-5,9

Räntekostnader pensioner

-2,6

-2,8

-2,6

-2,8

Övriga finansiella kostnader

-0,1

0,0

0,0

0,0

-13,1

-13,4

-8,5

-8,7

64,5

63,1

57,4

56,0

Nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utrangeringar

7,8

2,5

7,8

0,3

11,1

6,6

11,1

6,6

Minskning/ökning deponiavsättning (-/+)

0,0

-2,7

0,0

-2,7

Intäktsförda ej likvida gåvor

0,0

-0,5

0,0

-0,5

mnkr
Not 5. Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter

Finansiella kostnader
Räntekostnader på långfristiga lån

S:a finansiella kostnader

Not 6. Justering för ej likviditetspåverkande poster
Avskrivningar

Minskning/ökning pensionsavsättning (-/+)

Upplösning av bidrag statlig infrastruktur

0,3

0,3

0,3

0,3

Upplösning offentliga investeringsbidrag

-6,2

-1,6

-6,1

-1,5

Periodisering förutbetalda intäkter

-2,5

-2,4

-2,5

-2,4

Ändrad redovisningsprincip, exploatering

0,0

0,0

0,0

0,0

Bokfört värde försäljningar

28,9

0,0

29,0

0,0

Omklassificering

0,0

0,0

0,0

0,0

Exploateringsavslut

0,0

0,0

0,0

0,0

104,0

65,3

97,2

56,3

Reavinst(-)/förlust(+) vid försäljning av materiella anläggningstillgångar

7,5

0,0

7,5

0,0

S:a Poster som redovisas i annan sektion

7,5

0,0

7,5

0,0

S:a justering för ej likviditetspåverkande poster
Not 7. Poster som redovisas i annan sektion

41

Orust kommuns årsredovisning 2020

mnkr

Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

Kommun

Kommun

2020

2019

2020

2019

Not 8. Förvärvade immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde

14,7

9,3

14,7

9,3

Inköp

5,1

5,4

5,1

5,4

Försäljningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utrangering

0,0

0,0

0,0

0,0

Överföringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående anskaffningsvärde

19,8

14,7

19,8

14,7

Ingående ack. avskrivningar

-1,3

-0,7

-1,3

-0,7

Försäljningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utrangering

0,0

0,0

0,0

0,0

Överföringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-0,9

-0,6

-0,9

-0,6

Utgående ack. avskrivningar

-2,2

-1,3

-2,2

-1,3

Utgående bokfört värde

17,6

13,4

17,6

13,4

Avskrivningstider (genomsnittliga)

18 år

17 år

18 år

17 år

Redovisat värde vid årets början

13,4

8,6

13,4

8,6

5,1

5,4

5,1

5,4

Årets investeringar
Avyttringar och utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-0,9

-0,6

-0,9

-0,6

Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut

0,0

0,0

0,0

0,0

17,6

13,4

17,6

13,4

Not 9. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde

2 115,4

2 030,2

1 564,6

1 481,0

Inköp

122,2

86,7

128,2

83,6

Försäljningar

-94,1

0,0

-94,1

0,0

Utrangering

-7,5

-1,6

-7,5

-0,1

Överföringar

0,0

0,0

0,0

0,0

2 135,9

2 115,3

1 591,2

1 564,6

-551,7

-497,6

-453,3

-405,6

Försäljningar

26,8

0,0

26,7

0,0

Utrangering

0,0

0,7

0,0

0,0

Överföringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående anskaffningsvärde
Ingående ack. avskrivningar

Årets avskrivningar

-55,7

-54,8

-48,7

-47,7

-580,6

-551,7

-475,3

-453,3

Ingående ack. nedskrivningar

-38,4

-38,4

-38,4

-38,4

Försäljningar

38,4

0,0

38,4

0,0

Utrangering

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivninga/återföringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående ack. avskrivningar

Utgående ack. nedskrivningar

0,0

-38,4

0,0

-38,4

1 555,3

1 525,2

1 115,9

1 072,791

Avskrivningstider (genomsnittliga)

35 år

35 år

29 år

29 år

Pågående nyanläggningar. Orustbostäder

26,0

7,4

0,0

0,0

Utgående bokfört värde
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mnkr

Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

Kommun

Kommun

2020

2019

2020

2019

98,7

91,8

96,9

90,0

7,5

11,1

7,5

11,1

Not 10. Maskiner, fordon och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utrangering

-0,4

-4,2

-0,414

-4,2

Överföringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående anskaffningsvärde

105,7

98,7

103,9

96,9

Ingående ack. avskrivningar

-48,0

-44,2

-46,2

-42,4

Försäljningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utrangering

0,0

3,9

0,0

3,9

Överföringar

0,1

0,0

0,133

0,0

Årets avskrivningar

-7,9

-7,7

-7,9

-7,7

-55,8

-48,0

-54,0

-46,2

49,9

50,7

49,9

50,637

Utgående ack. avskrivningar
Utgående bokfört värde
Avskrivningstider (genomsnittliga)

11 år

11 år

11 år

11 år

1 648,9

1 596,8

1 183,4

1 136,9

Grundfondskapital Orustbostäder

0,0

0,0

2,4

2,4

Aktier

0,3

0,3

0,2

0,2

S:a immateriella och materiella anl.tillgångar

Not 11. Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, aktier, andelar

Övrigt

2,5

0,5

2,5

0,5

S:a finansiella anläggningstillgångar

2,7

0,7

5,1

3,1

0,0

2,0

0,0

2,0

Not 12. Långfristiga fordringar
Kommuninvest AB
Ny förbifart Henån (Trafikverket)

1,0

1,0

1,0

1,0

VA-anläggning och exploateringsavgifter Kungsviken

13,9

13,9

13,9

13,9

S:a långfristiga fordringar

14,9

16,9

14,9

16,9
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mnkr

Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

2020

2019

Kommun

Kommun

2020

2019

Not 13. Bidrag till infrastruktur
Medfinansiering, gång- och cykelväg Tönsäng-Tuvesvik
Ackumulerad medfinansiering

6,4

6,4

6,4

6,4

Ackumulerad upplösning

-1,3

-1,0

-1,3

-1,0

S:a medfinansiering, gång- och cykelväg Tönsäng-Tuvesvik
Vald tid för upplösning av medfinansiering

5,1

5,3

5,1

5,3

25 år

25 år

25 år

25 år

Medfinansiering, väghöjning Kungsviken
Ackumulerad medfinansiering

1,0

1,0

1,0

1,0

Ackumulerad upplösning

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0,9

0,9

0,9

0,9

25 år

25 år

25 år

25 år

Ackumulerad medfinansiering

0,1

0,1

0,1

0,1

Ackumulerad upplösning

0,0

0,0

0,0

0,0

S:a medfinansiering, kollektivtrafikåtgärder i Svanesund

0,1

0,1

0,1

0,1

10 år

10 år

10 år

10 år

Ackumulerad medfinansiering

0,1

0,0

0,1

0,0

Ackumulerad upplösning

0,0

0,0

0,0

0,0

S:a medfinansiering, kollektivtrafikåtgärder i Varekil

0,1

0,0

0,1

0,0

10 år

-

10 år

-

6,2

6,4

6,2

6,4

S:a medfinansiering, väghöjning Kungsviken
Vald tid för upplösning av medfinansiering
Medfinansiering kollektivtrafikåtgärder i Svanesund

Vald tid för upplösning av medfinansiering
Medfinansiering kollektivtrafikåtgärder i Varekil

Vald tid för upplösning av medfinansiering
S:a Bidrag till infrastruktur
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mnkr

Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

Kommun

Kommun

2020

2019

2020

2019

14,0

14,0

14,0

14,0

Not 14. Exploateringsverksamhet/lager
Bostadsmark under exploatering
Dalby
Åvägen

0,2

0,2

0,2

0,2

14,3

14,3

14,3

14,3

Hogen

0,1

0,1

0,1

0,1

Lunden-Bön

0,0

0,0

0,0

0,0

Mollösund hamnområde

0,0

0,0

0,0

0,0

Henån centrum

0,0

0,0

0,0

0,0

Svanesund-Ängås

4,9

4,9

4,9

4,9

S:a industrimark under exploatering

5,1

5,1

5,1

5,1

Husebybergen

4,0

4,3

4,0

4,3

Tuvesvik verksamhetstomter

1,7

1,7

1,7

1,7

Tuvesvik P-platser

2,5

2,5

2,5

2,5

Slätthults industriområde

2,9

3,2

2,9

3,2

Tegen 4

0,6

1,4

0,6

1,4

Henån 1:67

0,0

0,0

0,0

0,0

S:a bostadsmark under exploatering
Industrimark under exploatering

Tomtmark för försäljning

Kaprifol

1,5

1,5

1,5

1,5

13,3

14,6

13,3

14,6

Lager Fjärrvärme

0,0

0,4

0,0

0,4

Lager solfångarpaneler

0,0

0,4

0,0

0,4

Lager Orustbostäder

0,2

0,3

0,0

0,0

S:a lager

0,2

1,1

0,0

0,8

32,9

35,1

32,7

34,8

S:a tomtmark till försäljning
Lager

S:a exploateringsverksamhet/lager

Värderingprinciper inom exploateringsverksamheten framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

Not 15. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

16,6

17,7

15,6

17,1

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

92,1

94,3

86,5

75,9

Fordran Migrationsverket

1,5

3,1

1,5

3,1

Fordran moms

8,9

6,8

8,9

6,8

Ingående moms

0,1

2,0

0,1

2,0

Övriga kortfristiga fordringar

0,0

0,1

0,0

0,1

119,2

124,0

112,6

105,0

Bank inklusive handkassor

161,7

82,1

119,3

46,7

S:a likvida medel

161,7

82,1

119,3

46,7

S:a kortfristiga fordringar

Not 16. Likvida medel
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Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

2020

mnkr

Kommun

Kommun

2019

2020

2019

382,6

370,6

304,4

304,2

Not 17. Eget kapital
IB eget kapital enligt fastställd balansräkning
Byte av redovisningsprincip, detaljplaneutgifter
Årets resultat
UB eget kapital

0,0

-20,6

0,0

-20,6

49,3

32,5

47,4

20,8

431,9

382,6

351,8

304,4

67,8

52,4

67,8

52,4

Specifikation: uppdelning av eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital

364,1

330,1

284,0

252,0

UB eget kapital

431,9

382,6

351,8

304,4

Förändring eget kapital (kommun)

Årets resultat

UB enligt 2019 års redovisning
Justeringar förändrade redovisningsprinciper
Disposition föregående års resultat

Res. utj. reserv Övr. eget kapital S:a eget kapital

20,8

52,4

231,2

304,4

-20,8

-

-

0,0

-

20,8

0,0

Årets resultat

47,4

15,4

-15,4

47,4

Belopp vid årets utgång

47,4

67,8

236,6

351,8

Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt

94,3

87,7

94,3

87,7

Nyintjänad pension

12,0

6,9

12,0

6,9

Not 18. Avsättningar
Avsatt till pensioner inkl. löneskatt

-varav förmånsbestämd ålderspension

11,7

4,9

11,7

4,9

-varav särskild avtalspension

0,0

0,0

0,0

0,0

-varav efterlevandepension

0,3

1,0

0,3

1,0

-varav övrigt

0,0

1,0

0,0

1,0

Årets utbetalningar

-3,3

-3,1

-3,3

-3,1

Ränte- och basbeloppsuppräkning

2,6

2,8

2,6

2,8

Övrig post

-0,2

0,0

-0,2

0,0

105,4

94,3

105,4

94,3

S:a avsatt till pensioner inkl. löneskatt
Övriga upplysningar om pensioner
Visstidsförordnanden

Inga

Inga

Inga

Inga

Aktualiseringsgrad

93%

93%

93%

93%

8,8

11,5

8,8

11,5

Beräkningsgrund för pensionsåtaganden framgår av avsnittet
Redovisningsprinciper.
Återställande, Månsemyrdeponin
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar

0,1

0,1

0,1

0,1

Ianspråktagen avsättning

-0,2

-2,9

-0,2

-2,9

Förändring av nuvärde

0,1

0,1

0,1

0,1

S:a avsättning deponi
S:a avsättningar
Återställande av Månsemyrdeponin påbörjades 2005 och beräknas pågå t.o.m 2023
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8,8

8,8

8,8

8,8

114,2

103,1

114,2

103,1
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Kommun

Kommun

2019

2020

2019

1 058,4

1 033,4

650,0

625,0

22,8

22,8

22,8

22,8

1 081,1

1 056,1

672,8

647,8

Förutbetalda anläggningsavgifter VA, ingående värde

74,3

69,1

74,3

69,1

Nya anläggningsavgifter under året

31,5

7,5

31,5

7,5

Resultatförda avgifter

-2,6

-2,3

-2,6

-2,3

mnkr

Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

2020

Not 19. Långfristiga skulder
Kommuninvest AB
Investeringsfond VA
S:a långfristiga skulder
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

S:a förutbetalda anläggningsavgifter VA

103,2

74,3

103,2

74,3

Återstående antal år (vägt snitt)

25 år

25 år

25 år

25 år

Förutbetalda anläggningsavgifter Fjärrvärme, ingående värde

1,0

1,0

1,0

1,0

Nya anläggningsavgifter under året

0,0

0,1

0,0

0,1

Resultatförda avgifter

-1,0

0,0

-1,0

0,0

S:a förutbetalda anläggningsavgifter Fjärrvärme

0,0

1,0

0,0

1,0

Återstående antal år (vägt snitt)

0 år

30 år

0 år

30 år

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde

45,3

40,2

34,8

29,6

Nya investeringsbidrag under året

11,4

6,7

11,4

6,7

Resultatförda investeringsbidrag

-6,2

-1,6

-6,1

-1,5

S:a förutbetalda investeringsbidrag

50,4

45,3

40,1

34,8

38 år

39 år

27 år

21 år

1 234,8

1 176,7

816,1

757,8

Återstående antal år (vägt snitt)
S:a långfristiga skulder (totalt)

Investeringbidrag och anläggningsavgifter periodiseras och intäktsförs linjärt under den period över vilken de tillgångar som finansierats med
hjälp av investeringsbidraget respektive anläggningsavgiften skrivs av.

Not 20. Kortfristiga skulder
Personalens skatter, avgifter mm

75,6

69,1

74,9

68,5

-varav personalens källskatt

11,4

9,9

11,3

9,8

-varav semester/övertidsskuld

40,9

37,1

40,6

36,9

-varav upplupna arbetsgivaravgifter

15,9

14,4

15,6

14,2

7,4

7,6

7,4

7,6

3,1

2,2

2,9

1,9

-varav upplupna löner
Utgående moms
Upplupen pensionskostnad, individuell del inkl. löneskatt

26,2

26,5

26,2

26,5

Renhållningskollektivets förutbetalda intäkter

1,7

4,4

1,7

4,4

VA-kollektivets förutbetalda intäkter

2,5

5,5

2,5

5,5

Avräkning Miljöbilscentralen

0,6

0,5

0,6

0,5

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

68,9

54,2

62,7

48,7

Leverantörsskulder

26,5

37,0

20,4

28,3

0,4

0,5

0,2

0,2

205,6

199,7

192,1

184,5

Övriga kortfristiga skulder
S:a kortfristiga skulder
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Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

Kommun

Kommun

2020

2019

2020

2019

0,0

0,0

409,6

409,6

SBAB

0,0

0,0

0,0

0,0

Boverket och AB Balken

0,0

0,0

0,0

0,0

S:a egnahem och småhus

0,0

0,0

0,0

0,0

Waldorffastigheter

5,9

6,0

5,9

6,0

Orust Golfklubb

1,1

1,2

1,1

1,2

S:a totala borgensåtagande

7,0

7,2

416,6

416,8

295,8

308,1

295,8

308,1

Ränteuppräkning

2,1

2,2

2,1

2,2

Basbeloppsuppräkning

6,8

7,5

6,8

7,5
-17,8

mnkr
Not 21. Borgensåtagande och ansvarsförbindelse
Orustbostäder
Egnahem och småhus

Not 22. Ansvarsförbindelse för pensioner inkl. löneskatt
Ingående ansvarsförbindelse

Årets utbetalningar

-19,1

-17,8

-19,1

Aktualisering och Bromsen

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrig post

2,6

-4,1

2,6

-4,1

288,2

295,8

288,2

295,8

S:a utgående ansvarsförbindelse
Beräkningsgrund för pensionsåtaganden framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.
Kommuninvest

Orust kommun har i juni 1994, KF § 81, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande
och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande
till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Orust kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Orust
kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 171 579 055 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 220 501 471
kronor
Not 23. Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision
Sakkunnigt biträde

0,3

0,4

0,2

0,2

Förtroendevalda revisorer

0,0

0,1

0,0

0,1

S:a total kostnad för räkenskapsrevision

0,4

0,5

0,2

0,3

0,6

0,4

0,6

0,4

Kostnader för övrig revision
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda revisorer

0,2

0,3

0,2

0,3

S:a total kostnad för övrig revision

0,7

0,7

0,7

0,7

S:a totalt kostnad för revision

1,1

1,0

1,0

1,0

Kostnader för räkenskapsrevision avser granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning. Kostnader för övrig revision avser
uppdragsgranskningar av kommunens verksamhet.

Not 24. Upplysning om särredovisning
Särredovisning har upprättats för VA-verksamheten enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och för fjärrvärmeverksamheten enligt
fjärrvärmelagen (2008:263).
Särredovisningarna finns tillgängliga:
Vatten och avlopp: Särredovisning finns i Orust kommuns årsredovisning, tel: 0304-33 40 00 www.orust.se
Fjärrvärme: Särredovisning finns tillgänglig på Orust kommuns hemsida, tel 0304-33 40 00 www.orust.se
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Med soliditet menas betalningsförmåga på lång sikt.
Den beräknas genom att sätta eget kapital i relation
till totala tillgångar.

Redovisningsmodell
Lagen om kommunal bokföring och redovisning
reglerar kommunernas redovisningsmodell. Modellen
består av resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesanalys.

Kassaflödesanalys
En kassaflödesanalys visar betalningsströmmarna av
likvida medel under en period. Kassaflödesanalysen är
indelad i avsnitten ”Den löpande verksamheten”,
”Investeringsverksamheten” samt
”Finansieringsverksamheten” och mynnar ut i ”Årets
kassaflöde” (=förändring av likvida medel).

Resultaträkningen
Resultaträkningen är en sammanfattning av årets
redovisade kostnader och intäkter. Överstiger
intäkterna periodens kostnader innebär det att det
egna kapitalet ökar och enhetens finansiella styrka
förbättras.

Redovisningsprinciper

Resultaträkningen delas upp i tre olika resultat. Det
första resultat som används är ”Verksamhetens
nettokostnader”. Det består av intäkter genererade i
verksamheten som dragits av mot verksamhetens
kostnader och planenliga avskrivningar.
Nettokostnaden beskriver det som återstår att
skattefinansiera.

Allmänt
Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny lag om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Som
normgivande för den kommunala redovisningen
fungerar de rekommendationer och anvisningar som
Rådet för kommunal redovisning, RKR ger ut.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder
har använts som i årsredovisning 2019.

Underskottet på nettokostnadsnivån reduceras sedan
med skatteintäkter och de generella statsbidragen och
visar på verksamhetens resultat. Finansiella intäkter
ökar resultatet och finansiella kostnader minskar
resultatet. Det resultat som då erhålls kallas ”Resultat
efter finansiella poster”. Det resultat som genereras
här skall finansiera årets investeringar och ett
eventuellt sparande.

Förändrade redovisningsprinciper
Inför årsredovisning 2019 analyserade kommunen
effekter på resultat- och balansräkning med anledning
av den nya lagen och bedömde att väsentliga effekter
uppkom inom exploateringsredovisningens hantering
av kommunens egna detaljplaner. Därav fastställdes
ny ingångsbalansräkning och jämförelsesiffror för
årsredovisning 2019 utifrån RKR:s rekommendation
R12, Byte av redovisningsprinciper, ändringar i
uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel.

Efter ”Resultat efter finansiella poster” kommer
extraordinära intäkter och kostnader. Det är poster
som inte har något direkt samband med ordinarie
verksamhet som bedrivs i kommunen. Det resultat
som nu har framkommit på nedersta raden visar
”Årets resultat” för kommunen.

Information av väsentlig betydelse utöver
rekommendationers krav, i huvudsak
verksamhetsberättelser för affärsdrivande
verksamheter, har lagts sist i rapporten.

Balansräkning
Balansräkningen beskriver den ekonomiska
ställningen vid bokslutstillfället och utgör en
förbindelselänk mellan åren. Den visar det bokförda
värdet av kommunens tillgångar och hur dessa har
finansierats - externt med främmande kapital
(skulder) respektive internt med eget kapital.

Stiftelsen Orustbostäder ingår i kommunkoncernen
och följer årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
årsredovisning i mindre företag enligt K2. Justering
har gjorts för att följa de kommunala
redovisningsprinciperna för hantering av offentliga
investeringsbidrag.
Principer för periodisering
Den del av en inkomst som inte uppfyller kriterierna
för intäkt periodiseras och redovisas som en skuld i
balansräkningen. Om kommunen har haft en inkomst
som uppfyller intäktskriteringerna, men inbetalning
ännu inte skett redovisas som en fordran i
balansräkningen.

Tillgångarna delas upp i omsättningstillgångar (t.ex.
kassa och bank, fordringar, lager) och
anläggningstillgångar, d.v.s. tillgångar som skall
innehas och utnyttjas under flera år (t.ex. fastigheter
och inventarier).
På motsvarande sätt delas skulderna upp i kortfristiga
och långfristiga skulder samt avsättningar.
Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom ett år.
De övriga skulderna sträcker sig över flera år. En
avsättning är definitionsmässigt en skuld som man
inte exakt vet hur stor den är eller när den skall
betalas.

Den del av en utgift som inte uppfyller kriterierna för
kostnad periodiseras och redovisas som en fordran i
balansräkningen. Om kommunen har haft en utgift
ännu inte skett redovisas som en skuld i
balansräkningen.
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Beloppsgränsen för väsentligt värde vid periodisering
av inkomster och utgifter uppgår till ett halvt
prisbasbelopp(23.650 kr). Undantag görs för vissa
poster ex hyror, arrenden och elförbrukning, vilka
periodiseras oavsett belopp.

exempelvis teknikskiften, organistionsförändringar
och verksamhetsförändringar.
Lånekostnader
Lånekostnader belastar den period som de hänför sig
till och inräknas inte i tillgångarnas
anskaffningsvärden. Affärsdrivande verksamheterna
(VA, Renhållning) belastas med räntekostnad
beräknad utifrån den interna räntesatsen om 1,0%, i
sitt resultat.

Intäkter
Skatteintäkter
Redovisad skatteintäkt innehåller utöver preliminära
skatteinbetalningar som kommit kommunen tillgodo
under året även utfallet av den definitiva
slutavräkningen för föregående år samt preliminär
slutavräkning för innevarande år. Den preliminära
slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s
decemberprognos i enlighet med rekommendation
R2 Intäkter.

Jämförelsestörande och extraordinära poster
Händelser av väsentlig storlek, som inte förväntas
inträffa ofta och som saknar samband med den
löpande verksamhetens betraktas och redovisas som
extraordinära poster.
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser
som inte är extraordinära men som är viktiga att
uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder.
Post ska uppgå till ett väsentligt belopp och vara av
sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller
regelbundet.
Reavinster och reaförluster vid försäljning av
anläggningstillgång redovisas alltid som
jämförelsestörande poster. Från och med 2019
redovisas hela exploateringsverksamhetens nettoutfall
som jämförelsestörande post.

EU- och statsbidrag samt investeringsinkomster
EU- och statsbidrag redovisas enligt det akutella
bidragets vilkor och restriktioner.
Offentliga investeringsbidrag och anläggningsavgifter
tas upp som förutbetald intäkt och redovisas som en
långfristig skuld som intäktsförs på ett sätt som
återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning.
Avgifter, ersättningar, försäljningar och gåvor
Intäkterna redovisas i den omfattning som inkomsten
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och att det är
sannorlikt att ekonomiska fördelar som är förenliga
med transaktionen kommer tillfalla kommunen samt
att de eventuella utgifter som uppkommit eller
förväntas uppkomma till följd av transaktioen kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Även vilkoren för den
ekonomiska uppgörelsen har i all väsentlighet
fullgjorts ska vara uppfyllt.

Tillgångar
Materiella- och immateriella
anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller med
en nyttjande period om minst 3 år klassificeras som
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen
för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts
till 23.650 kr(ett halvt prisbasbelopp) och gäller som
gemensam gräns för materiella och immateriella
tillgångar.

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och
konst görs inga avskrivningar. Avskrivning påbörjas
när tillgången tas i bruk.

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar
konsekvent huvudmetoden och redovisar
ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen det
räkenskapsår de hänför sig till.
Större investeringar i IT-system, som ska användas i
kommunen under flera år, redovisas som immateriella
anläggningstillgångar. Till anskaffningsvärdet för en
investering räknas bland annat utgiften för systemet,
konsultkostnader, licensavgifter samt övriga utgifter
för införandet. Utgift för utbyggnad av fiberstamnät
inom kommunen redovisas som immateriella
anläggningstillgångar och bedöms ha en
avskrivningstid om 30 år.

Komponentavskrivning tillämpas vid nyanskaffning
av byggnader och anläggningar. Normalt tillämpade
avskrivningstider är:
3-5 år:
5-20 år:
0-77 år:

IT-utrustning, IT-system
Maskiner och inventarier, bilar och
andra transportmedel
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar värderas till första
redovisningstillfällets anskaffningsvärde med avdrag
för eventuella nedskrivningar.

Bedömning av nyttjandeperiod för respektive
komponenttyps nyttjandeperiod görs i samband med
uppstart av investeringprojekt samt före ibruktagande
av investering.

Exploateringsredovisning
Framtagande av tomtmark för försäljning klassificeras
som omsättningstillgång. När kommunen ska behålla
tomtmark omklassificeras denna till
anläggningstillgång. Omklassificering av markreserv

Omprövning av nyttjandeperiod sker om det finns
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt,
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till omsättningstillgång vid exploatering sker då
detaljplan är fastställd och projektering av tomter
påbörjas. Samtliga tomter är värderade till
anskaffningsvärdet, som väsentligt understiger
marknadsvärdet. Specifikation över tomter för
försäljning finns per område. Sålda tomter har
avräknats till ett schablonmässigt värde baserat på yta
och anskaffningsvärde för respektive område. Alla
kommunens färdigställda tomter säljs till
marknadspris. I anskaffningskostnaden ingår inte
ränta under byggnationstiden.

Leasing
Leasingavtal där ekonomiska fördelar och risker i
väsentlighet överförs till leasetagaren ska redovisas
som finansiell leasing. Kommunen gör löpande
bedömning av alla större leasingavtal vid avtalets
början. Kommunen har bedömt att inga finansiella
leasingavtal ingåtts.
Leasingavtal inom kommunen redovisas som
operationella leasingavtal, då avtalstiden för
fordonsleasing i huvudsak är maximalt tre år och de
övriga leasingavtalens värde bedöms som ringa i
förhållande till balansomslutningen. Avtal avseende
hyra av fastigheter klassificeras som operationella då
de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet i
allt väsentligt inte övergår till kommunen. Hela
kostnaden redovisas som rörelsekostnad.

Kommunen har från och med 2019 bytt
redovisningsprincip gällande utgift för detaljplaner till
att redovisas i resultaträkningen det år utgift är
hänförlig till.
Skulder och avsättningar
Pensionsåtaganden
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i
kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas
enligt den så kallande blandmodellen i enlighet med
lag. Redovisningen baseras på KPA:s
pensionsskuldberäkning och egen beräkning av de
anställda som omfattas av OPF-KL. Redovisning
enligt blandmodellen innebär att intjänade
förmånsbestämda pensioner fram till och med 31
december 1997 redovisas utanför balansräkningen
som en ansvarsförbindelse. Något nyintjänande på
skulden före 1998 sker inte. Skulden beräknas minska
framöver på grund av att utbetalningarna är större än
värdeuppräkningen. Upplupen avgiftsbestämd
pension inklusive löneskatt ingår i posten kortfristiga
skulder.

Avvikelse från rekommendation
Undantag från ovanstående principer och
rekommendationer är:
 Nästkommande års amortering på upptagna
lån har inte upptagits som kortfristig skuld.

Avsättning för deponi
Avsättning för deponin på Månsemyr har tagits upp
till det belopp som bedöms krävas för att reglera
förpliktelsen på balansdagen. Beloppet baseras på en
projektering som gjordes 2015. Nuvarande
projektering från 2015 följs för att slutföra
återställandet av etapp 1C, 1D, 2 och 3. Åtagandet är
värdeberäknat med en ränta på 1,25%.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen för kommunen
har definierats till att omfatta kommunen och
Stiftelsen Orustbostäder.

Poster inom linjen
Poster inom linjen är ett redovisningsbegrepp som
innebär att ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
inte ska ingå som skuld eller avsättning i
balansräkningen utan ska anges i direkt anslutning
därtill. Ansvarsförbindelser utgörs av möjliga
åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek
och/eller infriandegraden. Bland dessa återfinns
kommunens borgensåtagande och den del av
pensionsåtaganden som är äldre än 1998.

Den är upprättad enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering vilket innebär, att
förvärvat eget kapital eliminerats. Detta betyder att
endast ägda andelar av tillgångar och skulder
respektive intäkter och kostnader tas med in i den
sammanställda redovisningen. När det kommunala
koncernföretaget är en stiftelse, ska konsolidering ske
i propotion till den andel av stiftelsens kapital som
kommunen har bidragit med. Orust kommun har
bidragit med 100% av Stiftelsen Orustbostäders
grundfondskapital.

Redovisningsprincip VA och renhållning
För VA balanseras över-/underuttag mot
förutbetalda intäkter och investeringsfond VA.
Renhållningens över-/underuttag balanseras mot
förutbetalda intäkter. VA-kollektivet tillgodoräknas
ränta på inte avskrivna delar av anläggningsavgifter.
Både VA- och Renhållningskollektivet tillgodoräknas
ränta på eventuellt ackumulerat överskott samt
kostnadsförs ränta på genomsnittlig investeringsutgift
för ej ibruktagna anskaffningar.

Interna koncernmellanhavanden är i allt väsentligt
eliminerade. (Som interna mellanhavanden räknas
kostnader/intkter och skulder/tillgångar mellan
kommunen och stiftelsen).
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Drift- och investeringsredovisning kommunen
satts till 1,25% för 2020. För information om
avskrivningstider, se avsnitt för redovisningsprinciper.

Upplysningar och principer
Allmänt
Ekonomisk styrning sker genom att
Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar till
sektorerna under kommunstyrelsen. Budget år 1 och
flerårsplan år 2 och 3, beslutas i augusti och utgör
ramverk för verksamheten och investeringar.
Detaljbudget för respektive sektors verksamheter
beslutas i uppdragsdokumentet av kommunstyrelsen
och miljö- och byggnadsnämnden i november.

Gemensamma kostnader som fördelas mellan olika
verksamheter genom interndebitering är:
Hyreskostnader: Internhyran sätts till
fastighetsenhetens självkostnad exklusive outhyrda
lokaler, fördelad utifrån yta.
Kost: Debitering sker av kommunens
kostverksamhet till självkostnad, beräknad utfrån
antal beställda portioner från verksamhetena.
Lokalvård: Debitering sker av kommunens
lokalvårdsverksamhet till självkostnad, beräknad
utifrån beställning från verksamheterna.
Fordon: Debitering sker av fordonverksamhetens
självkostnad, beräknad på faktisk kostnad och
schablonfördelad administrativ kostnad.
Datorer och telefoner: Debitering sker till
självkostnad.

Driftbudget
Komunfullmäktige beslutar om nettoanslag till
sektorerna och politisk verksamhet. Nämnderna
beslutar om internbudget fördelat på intäkter och
kostnader, brutto, på sektorsnivå. På verksamhetsnivå
beslutar nämnden på nettobudget. Resultatöverföring
mellan år förekommer normalt inte, men fullmäktige
kan enligt ekonomistyrningsprinciperna besluta om
att återställa underskott eller ta med ett överskott i
samband med beslut om årsredovisningen.

Gemensamma kostnader som fördelas med
schabloner är, försäkringskostnad, löne- och
ekonomiadministration samt IT-relaterade kostnader.

Investeringsbudget
Kommunfullmäktige beslutar om högsta
investeringsnivå och totalbudget för investeringar i
samband med budgetbeslutet i augusti. På projektnivå
beslutar fullmäktige om större investeringsprojekt
över 7 mnkr. Projekten planeras starta under
planperioden, men vilket år investesteringsutgifterna
infaller och med vilken totalram avgörs i
beslutspunkter enligt projektmodellen. Investeringar
under 7 mnkr hanteras i detaljbudgetarbetet och
behöver inte ha särskilda igångssättningsbeslut.

Övriga kommuninterna kostnader, så som bygglov,
miljötillsyner, renhållning debiteras enligt taxa.
Investeringsredovisningens utgifter består av
kommunexterna utgifter och utgifter för egen
personals timkostnad. Utgiften är reducerad med
erhållna offentliga investeringsbidrag och visar därför
kommunens nettoinvestering.
Driftredovisning
Resultatet för kommunen uppgick till +47 mnkr,
vilket var +22 mnkr bättre än budget. De största
avvikelserna mot budget fanns inom sektor lärande
samt på kommunens skatteintäkter samt krispaket på
grund av pandemin.

Internredovisningsprinciper
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla
respektive nämnds och verksamhets relationer till sin
omvärld, där de andra nämnderna och
verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det
innebär jämfört med resultaträkningens intäkter och
kostnader, som endast innehåller kommunexterna
poster, har driftsredovisningen påförts även
kommuninterna poster, såsom köp och försäljning
mellan nämnder och verksamheter.

Slutligt för året stannar resultatet för sektor omsorg
på ett underskott om 3,9 mnkr. Detta är en klar
förbättring mot föregående års underskott med 17,2
mnkr. Resultatet innebär däremot en mindre
försämring med 2,6 mnkr mot prognostiserat resultat
i oktober. Årets resultat visade initialt på ett överskott
med 1,4 mnkr. Men efter ett sent överläggande kring
ett återkrav avseende assistansersättning från
Försäkringskassan som uppgår till 5,3 mnkr, slutade
det totala resultatet istället med ett underskott för
sektor omsorg.

Poster som kalkylmässigt simuleras i
driftsredovisningen är:
Personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter,
avtalpension och löneskatt. Dessa kalkyleras
schablonmässigt till att uppgå till 37,83% av
lönekostnaden.
Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta
på bundet kapital. Kapitalkostnderna beräknas enligt
rak nominell metod, viket innebär att kostnaden
består av linjär avskrivning på anläggningarnas
avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas
bokförda restvärde. Den internt beräknade räntan har

Sektor samhällsutveckling redovisade ett överskott
om +5,8 mnkr. Förklaring till överskottet är till
största delen vakanta tjänster och inställda evenemang
på grund av Covid - 19
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Driftredovisning 2020

Utfall

Utfall

Budget

Budget

Netto

netto

netto

Avvikelse

2019

2020

2020

2020

-12

-11

-12

1

(mnkr)
Politisk verksamhet och revision
Sektor ledning och verksamhetsstöd

-55

-52

-57

5

Sektor lärande

-388

-381

-392

11

Sektor omsorg

-392

-388

-384

-4

Sektor samhällsutveckling

-55

-54

-60

6

Sektor miljö- och bygg

-10

-10

-10

0

Affärsdrivande Vatten och avlopp

0

0

0

0

Affärsdrivande Renhållning

0

0

0

0

-1

-4

-1

-3

Ofördelad effektivisering, uppdrag till kommundirektör

0

0

1

-1

Ofördelad budget (pris,- lön-, verksamhet)

0

0

-6

6

-912

-899

-919

21

-18

-30

-26

-3

0

1

3

-3

16

14

17

-3

Kommunstyrelsens medel till förfogande

0

0

0

0

Avgår verksamhetens interna intäkter

0

-224

-224

0

Avgår verksamhetens interna kostnader

0

224

224

0

Summa verksamheternas nettokostnad

-914

-914

-925

11

Skatteintäkter

800

786

800

-14

Generella statsbidrag

138

152

158

-6

4

31

2

29

27

55

35

20

4

2

2

0

Affärsdrivande Fjärrvärmeverk

Summa nämndsverksamhet
Pensionskostn/skuldförändr. avseende
semesterlön/arbetsgivaravg.
Försäljning fastigheter, mark
Internränta

Välfärdsmiljarder och krispaket
Verksamheternas resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-10

-10

-12

2

Avgår finansiella interna intäkter

0

-1

-2

0

Avgår finansiella interna kostnader

0

1

2

0

21

47

25

22

Resultat

Politisk verksamhet och revision redovisade en
positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr. Pandemin
innebar att i princip alla politiska instanser, såsom
utskott, nämnder, fullmäktige,
överförmyndarverksamhet och revision fick lägre
kostnader för arvoden än budgeterat.

exempelvis att antalet elever från annan kommun
som utbildas på Orust har ökat, både inom
grundskolan och vuxenutbildning. På grund av
ändrade förutsättningar fick vi behålla ett statsbidrag
från Skolverket som vi var beredda att återbetala.
Även trafikförändringar i skolskjutsen,
effektiviseringskrav och färre folkbokförda
Orustelever inom grundskolan som studerar på annan
ort har inneburit lägre kostnader.

Sektor ledning och verksamhetsstöd redovisade en
positiv budgetavvikelse om +4,9 mnkr. Avvikelsen
beror på lägre personalkostnader på grund av
frånvaro och vakanser, lägre kostnader för färdtjänst
och konsultinsatser samt i övrigt lägre kostnader
bland annat till följd av covid-19.

Sektor omsorg redovisade en negativ budgetavvikelse
om -3,9 mnkr. Sektorn har erhållit sjuklöneersättning
och bidrag för merkostnader t.ex. skyddsutrustning
på närmare 11 mnkr. Eftersom sektorn redan före
pandemin hade hög sjukfrånvaro har ersättningen
spelat stor roll för den ekonomiska utvecklingen.
Underskottet beror på höga kostnader för
instutionsvård inom individ och familjeomsorgen

Sektor lärande redovisade en positiv budgetavvikelse
om +11,3 mnkr. Pandemin har haft stor betydelse för
resultatet, till exempel har sektorn fått bidrag på 2,9
mnkr för sjuklöneersättningar. Även andra intäkter
har haft stor betydelse för resultatet, såsom
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samt ett återkrav avseende assistansersättning från
Försäkringskassan.

Internräntan blev lägre på grund av att räntesatsen är
lägre än budget samt att färre investeringsprojekt
avslutats och kapitalkostnaderna startats igång senare
än beräknat.

Sektor samhällsutveckling redovisade ett positivt
budgetöverskott om +5,8 mnkr. Överskottet beror
lägre hyres- och fastighetsrelaterade kostnader för
kommunen, personalvakanser samt covidrelaterat
såsom lägre kostnader inom exempelvis
fritidsenheten och sjuklöneersättning.

Nettokostnad per sektor
I kommunens nettokostnader ingår alla kostnader för
verksamheterna med avdrag för intäkter.
Nettokostnaden finansieras i huvudsak av
skatteintäkter och statliga bidrag. Under 2020 uppgick
skatteintäkter och bidrag till 969 mnkr. Merparten
fördelas ut till sektorerna för att bedriva verksamhet.
Av dessa går 86 % till att bedriva verksamhet inom
omsorg och lärande.

Sektor miljö och bygg redovisade sammantaget ingen
budgetavvikelse, men inom sektorn redovisade
byggenheten ett större underskott pga. lägre
bygglovsintäkter och miljöenheten ett större
överskott pga. högre intäkter för avloppstillstånd.
Kommundirektören har haft i uppdrag att minska
kommungemensamma kostnader med 4 mnkr.
Arbetet pågår och åtgärder med lägre kostnader inom
kostenheten, på grund av försäljning av fastigheter,
upphandling av nytt elavtal och minskad
fordonsflotta har genomförts. Dessutom pågår ett
arbete med att sänka kommunens höga sjuktal och
införande av ett e-handelssystem. Bägge dessa
bedöms ge betydligt lägre kostnader för kommunen
som helhet. Den bedömda helårseffekten för samtliga
åtgärder beräknas till 6,4 mnkr medan utfallet för
2020 blev 2,6 mnkr.
I potten ofördelad budget ligger oanvända
budgetmedel kvar för löneökningar och
kapitalkostnader. Det beror på att avskrivningarna
och löneökningarna blev lägre än budgeterat.
Kostnader kring pensionsutbetalningar, löneskatt,
semesterlöneskuld och arbetsgivaravgifter mm blev 3
mnkr högre än budget och det beror i huvudsak på
att en ny beräkning av semesterlöneskulden gjorde att
den ökade.
Under året beslutades att sälja flera fastigheter, bl.a.
Myckleby skola, Fjällmanska huset i Ellös och
Ålgårds kvarn. Ingen av fastigheterna har överlåtits,
vilket innebar negativ budgetavvikelse.
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Investeringsredovisning
Budget
2020

Utfall
2020

Fastighet

-5

-3

Övr investeringar

-2

-2

-7

-5

-61

-51

-3

-2

-64

-53

-10

-7

-3

-1

mnkr
Sektor lärande

Sektor lärande summa
Sektor omsorg

Fastighet
Övr investeringar

Sektor omsorg summa
Sektor samhällsutveckling

Fastighet
Gång- och cykelväg
Hamn, parkering
Mark
Övr investeringar

Sektor samhällsutveckling summa
Sektor miljö och bygg

Övr investeringar

Sektor mijö och bygg summa
Sektor ledning och verksamhetsstöd

Fastighet

-5
-15

-4

-1

-39

-29

0

0

0

0

0

0

-4

-5

-4

-5

-114

-91

0

0

Renhållning

-10

-7

Vatten- och avlopp

-45

-32

-55

-38

-170

-129

Övr investeringar
Sektor ledning och verksamhetsstöd summa
Skattefinansierad verksamhet summa
Affärsdrivande

-9
-14

Fjärrvärme

Affärsdrivande verksamhet summa
Summa investeringar totalt

Den budgeterade nettoinvesteringsnivån uppgick till
-170 mnkr. Utfallet för nettoinvesteringarna uppgick
till -129 mnkr varav den affärsdrivande verksamheten
stod för -38 mnkr.

Fastighetsinvesteringar för sektor omsorg uppgick till
-51 mnkr vilket var 10,3 mnkr lägre än budgeterat.
Det är de två stora projekten Ängsviken och
Strandgårdens äldreboende som pågått. Ängsviken
beräknades vara klar under 2020 men de sista
fakturorna kommer först i början av 2021.
Strandgårdens ombyggnad pågår och kommer att
avslutas i mitten 2021.

För sektor ledning och verksamhetsstöd uppgick
investeringarna till -4,8 mnkr, vilket var 0,9 mnkr
högre än årets budget. De största investeringarna för
året var ett nytt serverrum som akut behövde
iordningsställas, utbyggnad av fiberstamnät,
utrustning för krisledning, fibernätanslutningar till
kommunens verksamheter samt införande av ehandelssystem.

VA-verksamhetens investeringsutgift uppgick till 31,5 mnkr. Det var 13,8 mnkr lägre än budget. Två av
de stora projekten blev i stort sett färdigställda, det
var utbyggnad av vattenledning Rossö och utbyggnad
av Slussen till verksamhetsområde för VA.
Verksamheten har satt igång projektet VA-länk VästBroledningen och inom det projektet blev -7 mnkr
upparbetade mot budgeterade -10 mnkr. Projektet
kommer att fortsätta under 2021. Projektet Ellös
avloppsreningsverk har startas under året,
upparbetade medel var -0,9 mnkr mot budgeterade -5
mnkr. Projektet fortsätter under 2021.

Sektor samhällsutvecklings investeringsutgift uppgick
till -36,5 mnkr, vilket var ca 3 mnkr lägre än
budgeterat. Det beror främst på att investeringen
Gullholmsbadspiren inte färdigställdes under året
utan avslutas först 2021.
Fastighetsinvesteringar för sektor lärande uppgick till
-3 mnkr vilket var 1,5 mnkr lägre än budgeterat. Det
beror på att verksamheten fick i uppdrag att
iordningställa Ellös gamla högstadium med minsta
möjliga medel så att låg- och mellanstadiet kunde
flytta dit.

Renhållningsverksamhetens investeringsutgift
uppgick till -6,9 mnkr. Det var ca 3 mnkr lägre än
budget. Det beror på att materialhanterare som
beställts under hösten hade en lång leveranstid och
kostnaden kommer att hamna på 2021.

55

Orust kommuns årsredovisning 2020
Exploateringsredovisning kommunen
Ackumulerad exploateringsredovisning
Orust kommun arbetar med ett flertal
exploateringsprojekt för att säkerställa bostads- och
industrimarksförsörjningen framöver.
Exploateringsprojekt sträcker sig över flera år vilket
gör att slutredovisning av pågående projekt ligger
flera år fram i tiden.

Genomförande: Flera investeringsprojekt kan pågå
samtidigt inom respektive exploateringsområde,
genom att det exempelvis byggs vägar, belysning,
gång- och cykelvägar. Utgifter som inte får
klassificeras som anskaffningsvärde på
balansräkningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen. De avgiftsfinansierade
verksamheternas investeringar (VA och fjärrvärme)
redovisas inte i nedan uppföljning då dessa ska
hanteras som egna redovisningsprojekt och ska bära
sina egna investeringar. Klassificering av utgifter görs
både till balansräkningen och resultaträkningen i
genomförandefasen, men redovisas som helhet i
nedan tabell.

Framtagande av 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 översikts- och
detaljplaner samt göra utredningar för exempelvis
arkeologi. Alla utgifter och inkomster i denna fasen
ska redovisas i resultaträkningen.

Försäljning; här redovisas försäljningsinkomster per
tomt med avdrag för eventuella försäljningsomkostnader.
I nedanstående tabell redovisas det ackumulerade
nettoutfallet per pågående exploateringsområde.

Projektering: Nu är det bestämt vad som ska byggas
eller konstrueras och utgifterna för projekteringar
redovisas främst i investeringsprojekt på
balansräkningen. I denna fas omklassificeras även
eventuellt mark till exploateringområdet.
Exploateringsprojekt
mnkr

Planering

Projektering

Genomförande

Genomförande

Försäljning

och förstudie

inkl markutgift

Västra Änghagen

-3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Fattiggården

-1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,1

Dalby

-2,7

-14,0

0,0

0,0

0,0

-16,8

Hälleviksstrand

-1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,1

Åvägen

-1,6

-0,2

0,0

0,0

0,0

-1,8

Hogen

-2,3

-0,1

0,0

0,0

0,0

-2,4

Lunden - Bön

-1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,4

Hamnområdet Mollösund

-4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-4,2

Svanesunds centrum

-2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,5

Edshultshall

-0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,6

Henåns centrum

-2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,8

Svanesund-Ängås

-1,2

-4,9

0,0

0,0

0,0

-6,1

Tången industriområde

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,4

Varekil-Lundby

-2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,2

Fritidshusplaner

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,5

-27,6

-19,4

0,0

0,0

0,0

-47,0

Summa

anskaffn. utgift driftkostn, netto

Nettoutfall

Västra Änghagen
Planprogrammets och efterföljande detaljplanens
syfte är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av
bostäder i området väster om Änghagen i Svanesund.
Målsättningen för området är att skapa ett varierat
utbud av boendeformer i en attraktiv miljö, som ska
locka till såväl inflyttning till kommunen som att
möjliggöra flyttning inom kommunen.

per område
-3,1

Planprogrammet antogs 2017. Start av detaljplan
avvaktar övrig planering i Svanesund.
Dalby Henån
Syftet med att planlägga Dalby är att öka antalet
bostäder i närheten till Henån centrum samt att gynna
den lokala matproduktionen genom
andelsjordbruk. Programmet föreslår ett varierat
utbud av cirka 200 bostäder i en attraktiv miljö.
Programmet var ute på samråd under sommaren 2020
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och väntas antas under våren 2021. Programområdet
föreslås delas upp i två detaljplaner, varav den östra
delen kommer markanvisas efter programmets
godkännande. Detaljplan för etapp 1 (östra delen)
påbörjas vid färdig markanvisning.
Hälleviksstrand och Edshultshall
Programmet för Hälleviksstrand och
Edshultshall syftar till att bevara
kulturmiljöerna i de båda kustsamhällena
samtidigt som utveckling av bostäder och
verksamheter möjliggörs. I programhandlingen
föreslås cirka 70 bostäder på privat mark,
utveckling av verksamhetslokaler, allmän plats
och den kommunala hamnen. Framtida
möjlighet att planera för cirka 100 bostäder på
kommual mark pekas också ut.
Planprogrammet beräknas kunna gå ut på
samråd under våren 2021 och detaljplanerna
kan därefter startas upp beroende på politisk
prioritering och inriktning.
Åvägen del av Henån 1:306 m.fl.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya
bostäder i centrala Henån, att anlägga en ny
park samt tillgodose behovet av parkering i
området. Detaljplanen berör både kommunalt
och privat ägd mark och möjliggör att upp till
85 nya bostäder uppförs inom planområdet.
Förslaget innebär att ny bostadsbebyggelse
uppförs längsmed Åvägen. Detaljplanen
innebär även en ny park placerad centralt i
planområdet samt en ny å-promenad längsmed ån
och iordningställande av å-slänterna.

mellan norra och södra Svanesund förbättras och att
besöksvärdena stärks. Den befintliga förskolan på
Sesterviksvägen behöver ersättas med en ny förskola
inom planområdet som också ser till ett kommande
behov i samband en tillkommande
bostadsbebyggelse. En ny förskola bedöms behöva
rymma 5-6 avdelningar.

Exploateringsprojekt
mnkr

Nettokostnad
resultaträkning

Nettoutgift

Total

balansräkning Nettoutgift 2020

Västra Änghagen

0,0

0,0

0,0

Fattiggården

0,0

0,0

0,0

Dalby

-0,2

0,0

-0,2

Hälleviksstrand

0,0

0,0

0,0

Åvägen

0,3

0,0

0,3

Hogen

0,0

0,0

0,0

Lunden - Bön

-0,2

0,0

-0,2

Hamnområdet Mollösund

-0,7

0,0

-0,7

Svanesunds centrum

-0,1

0,0

-0,1

Edshultshall

0,0

0,0

0,0

Henåns centrum

-0,1

0,0

-0,1

Svanesund-Ängås

-0,2

0,0

-0,2

Tången industriområde

0,0

0,0

0,0

Varekil-Lundby

-0,6

0,0

-0,6

Fritidshusplaner

-0,5

0,0

-0,5

Summa

-2,3

0,0

-2,3

Henåns centrum (planprogram)
Planarbetet möjliggör utveckling av Henåns centrum
med fler bostäder och verksamheter samt att
nödvändiga åtgärder för översvämningssäkring och
skredsäkring kan genomföras. Målet är att Henån ska
stärkas som centralort och besöksmål. Detaljplanearbetet har påbörjats för södra delen av Henåns
centrum. Till grund för detaljplanearbetet ligger
Planprogram för Henån centrum som färdigställdes
vid årsskiftet 2020-2021.

Mollösunds hamnområde
Syftet med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp
kring utvecklingen i Mollösunds centrala delar och
skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende och
en lokal utveckling av besöksnäring och näringsliv,
samtidigt som hänsyn tas till den befintliga
kulturmiljön. Planen syftar också till att säkerställa
bevarandet av den äldre bebyggelsen i området som
saknar skydd i gällande detaljplan. Detaljplanen är på
granskning under våren 2021.

Henån Centrum Södra (detaljplan)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder
och handelsverksamheter i ett centralt läge nära
service och kollektivtrafik. Detaljplanearbetet syftar
även till en förbättrad trafiksituation genom att
tillgodose och omorganisera behovet av parkering i
området söder om Röravägen, möjliggöra en ny
broförbindelse över ån samt möjliggöra en breddning
av utfarten till väg 160. Detaljplanearbetet har också i
avsikt att legalisera befintliga verksamheter som idag
är planstridiga med tillfälliga bygglov.

Svanesunds centrum (planprogram)
Planprogrammet och efterföljande detaljplaner
förtätar centrum med cirka 300 nya bostäder och
utvecklar handel och service. Utbyggnaden knyter
ihop norra och södra delen av Svanesund samt
omkringliggande naturområden. Programmet var ute
på samråd under vinter 2020 och revideras för
godkännande under våren 2021. Området har delats
in i två detaljplaner, norra och södra.

Svanesund-Ängås
Ängås planprogram utvecklar handel- och
industriverksamhet samt skol- och idrottsområde.
Programområdet föreslås delas in i flera detaljplaner,
varav vissa kan påbörjas i närtid och andra bör
avvakta övrig utbyggnad. Planprogrammet beräknas
kunna antas under våren 2021 och detaljplanerna kan
därefter startas upp beroende på politisk prioritering
och inriktning.

Svanesund Centrum Norra (detaljplan)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder
och en ny förskola i ett centralt läge nära service och
kollektivtrafik och i direkt närhet till natur och kust.
Inför detaljplanearbetet har ett planprogram tagits
fram för Svanesunds centrum med syfte att utveckla
orten på ett sätt som på sikt ger underlag för handel
och service i centrum, samtidigt som kopplingen
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Varekil/Lundby
Detaljplanens syfte är att tillskapa nya industritomter i
ett bra skyltläge längs med väg 160. Planen ska också
lösa dagens dåliga trafik- och markanvändningssituation och skapa förutsättningar för en stark
utveckling av det lokala näringslivet. En möjlighet för
en kommunal fastighet med räddningstjänst- och
omsorgslokaler tillskapas också. Samråd för
planområdet planeras att ske under våren 2021.

Ändring av fritidhusplaner
Projektet undersöker möjligheten att ändra ett flertal
detaljplaner för fritidsbebyggelse som togs fram
under 60-talet. Målet med ändringarna är att
möjliggöra ett ökat helårsboende, vilket innebär en
utökning av byggrätterna samt i de flesta fall
uppgradering av va-anläggningar. Under hösten 2020
har en förstudie genomförts för att kartlägga
knäckfrågor och kommunala kostnader för respektive
område som ligger till grund för beslut om
prioriteringar. De första planerna bedöms kunna
startas under första halvan av 2021.
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Verksamhetsberättelser
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Vatten och avlopp
Händelser under året
Under året har digitaliseringen fortskridit i hög takt av
både vattenmätare och övervakningssystem. Idag
finns cirka 2 000 digitala och fjärravlästa vattenmätare
monterade hos kunderna. Kunderna kan på en
webbsida se sin egen förbrukning i realtid.
Verksamheten har erhållit ett bidrag från
Länsstyrelsen för digitalisering av mätvärdesinsamling
på 1 mnkr, vilket bidragit till digitaliseringstakten.
Utbyggnaden av vatten och avlopp på Rossö har
slutförts och alla kunder är inkopplade. Ledningsprojektet VA-länk väst har påbörjats mellan
Hälleviksstrand och Ellös. Arbetet pågår på två olika
delsträckor. Projektet med relining av ledningar i
Strandvägen i Henån har genomförts. Under 2020 har
projektering av Ellös avloppsreningsverk påbörjats.
Ekonomisk redovisning och analys
Verksamheten redovisade ett ekonomiskt underskott
på -2,9 mnkr. Underskottet beror på att en
utrangering på 7,5 mnkr belastar årets resultat. Delar
av den tidigare projekteringen som gjordes inför ett
reningsverk i Mollösund kan inte längre redovisas
som investering eftersom beslut har tagits om att
flytta lokaliseringen till Ellös. Exklusive utrangeringen
hade verksamheten redovisat ett stort överskott.
Intäkterna visar 4,4 mnkr högre än budgeterat. Det är
bland annat fler anläggningsavgifter än budgeterat
och statsbidrag som verksamheten inte räknat med
vid budgetering. Verksamheten hade en upparbetad
resultatfond på +5,5 mnkr. Efter justering för årets
resultat uppgår resultatfonden till +2,5 mnkr

Resultaträkning
Bokslut Budget Bokslut
mnkr
Verksamhetens intäkter

Not
1

2020

2020

2019

Brukningsavgifter

35,7

37,1

32,8

Anläggningsavgifter
Förändring av kortfristig skuld till VAkollektivet
Övriga intäkter

6,1

5,2

3,2

2,9

-0,4

-0,6

7,3

4,6

5,3

Interna intäkter
Summa verksamhetens intäkter

2,3

0,4

2,1

54,4

46,9

42,8

Personalkostnad

-6,3

-6,7

-9,0

Entreprenader, köp av verksamhet

-4,1

-3,4

-2,9

-16,4

-14,8

-13,3
-6,9

Verksamhetens kostnader

Drift- och underhållskostnader

2

Interna kostnader

3

Avskrivningar enligt plan
Summa verksamhetens kostnader

-8,4

-9,1

-16,7

-9,7

-7,9

-51,9

-43,7

-40,1

2,8

Verksamhetens nettokostnad

2,5

3,2

Finansiella intäkter

4

1,3

1,2

1,3

Finansiella kostnader

5

-3,7

-4,4

-4,1

0,0

0,0

0,0

Årets resultat

Balansräkning
Bokslut Bokslut
mnkr

Not

2020

2019

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

6

312,9

298,0

312,9

298,0

Kundfordringar

5,5

4,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1,1

0,7

6,6
319,5

5,2
303,2

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Skulder
Långfristiga skulder

7

Skuld till ägaren Orust kommun

191,0

191,4

Investeringsfond

22,8

22,8

Förutbetald intäkt

103,2

74,3

Summa långfristiga skulder

317,0

288,4

2,2
0,4

8,9
5,8

2,6
319,5

14,8
303,2

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

.
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Noter
Bokslut Bokslut
2020
2019

mnkr
1. Verksamhetens intäkter
VA-avgifter
VA-avgifter industriavlopp
Förändring av kortfristig skuld till VA-kollektivet
Anslutningsavgifter
Periodiserade anslutningsavgifter
Destruktions avg. septitankar
Övriga intäkter
Summa
Varav interna intäkter
2. Drift- och underhållskostnader
Anläggnings- och underhållsmaterial
Konsulttjänster
Elavgifter
Förbrukningsmaterial
Övriga kostnader
Summa
3. Interna kostnader
Administrativ ersättning till staben och administrativa
verksamheter inom samhällsutveckling har fördelats enligt
nyttjandegrad. Kostnad för inhyrd personal är beräknad på antal
arbetade timmar. Kostnad för tele är fördelad på antal abonnemang.
Lokalkostnader och lokalvård är fördelade utifrån nyttjad yta.
4. Ränteintäkter
Ränteintäkter, från kommuninterna
mellanhavanden.
Summa
5. Räntekostnader
Räntekostnader, pågående investeringar
Räntekostnader, bokfört värde
anläggningsregistret
Summa
6. Materiella anläggningstillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Summa anskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Periodens avskrivning på anskaffningsvärden
Summa avskrivningar
Planenligt restvärde vid periodens slut
7. Långfristiga skulder
Förutbetald intäkt avser inbetalda anslutningsavgifter från
VA-kollektivet.
Investeringsfond avser medel avsatta för planerade investeringar
Skuld till ägaren Orust kommun avser avräkningskonto mot
kommunen avseende finansiering av VA-verksamhetens tillgångar
och skulder
8. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Skuld till VA-kollektivet
Övriga interimsskulder
Utgående saldo
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37,6
0,0
2,9
3,5
2,6
5,5
2,3
54,4

34,7
0,2
-0,6
0,8
2,3
4,1
1,3
42,8

-3,0
-1,4
-4,4
-3,2
-4,3

-1,2
-1,0
-4,0
-4,0
-3,1

-16,4

-13,3

1,3
1,3

1,3
1,3

-0,1

-0,4

-3,7
-3,7

-3,7
-4,1

393,5
31,5
425,0

342,0
51,5
0,0
393,5

-95,5
-7,5
-9,2
-112,1
312,9

-87,5
0,0
-7,9
-95,5
298,0

2,5
0,4
3,0

5,5
0,4
5,8

Årsredovisning Orust kommun 2020
Renhållning
Ekonomisk redovisning och analys
Verksamheten redovisade ett ekonomiskt underskott
på -2,7 mnkr. Underskottet var delvis planerat då
verksamheten har en positiv resultatfond.
Underskottet beror också på att intäkterna för slam
har minskat då verksamheten inte längre tar emot
slam från vatten- och avloppsverksamheten.
Kostnaden för avfallsskatt blev högre än budgeterat
och kostnader uppstod på grund av förberedelser för
övertagande av administration och fakturering från
entreprenör till kommunen. Verksamheten hade en
upparbetad resultatfond på +4,4 mnkr. Efter
justering för årets resultat uppgår resultatfonden till
+1,7 mnkr.

Händelser under året
Under året har ombyggnaden av infartsvägen till
Månsemyr genomförts och ny fordonsvåg installerats.
Infarten har uppskattats av besökande avseende både
trafiksäkerhet och estetiskt utförande. Ny plats för
mellanlagring av matavfall har färdigställts under
senare delen av 2020.
Upphandling för insamling av hushållsavfall och
slamsugning har genomförts och implementering av
nytt datorstöd för detsamma har till större delen
färdigställts under 2020.

Utfall
2020
helår
28,2
-30,9
-2,7
0,0

Utfall
2019
helår
26,6
-27,7
-1,1
-0,9

Avvikelse

-2,7

-0,2

Skuld till verksamhetskollektivet
Skuld till renhållningskollektivet
Summa skuld renhållningsverksamhet

-0,4

0,6

2,1
1,7

3,8
4,4

mnkr
Intäkter
Kostnader
Årets resultat före justering över/underuttag
Budget före justering över/underuttag

Fjärrvärme
försäljningspriset och det innebar en reaförlust på 3
mnkr. En orsak till att fjärrvärmeverksamheten
avvecklas beror på att verksamheten inte har varit
självfinansierad genom taxor utan skattemedel har
tillskjutits. Av årets underskott på 3,6 mnkr beror
merparten (3 mnkr) på reaförlusten och resterande på
underskott i den löpande verksamheten. Ett
skattebidrag om 0,7 mnkr har tillförts i budgeten,
vilket innebar att budgetavvikelsen för året slutade på
minus 2,9 mnkr.

Händelser under året
Det första halvåret präglades av arbete med att
genomföra det politiska beslutet att sälja
fjärrvärmeanläggningarna. Försäljningen ägde rum
under sommaren.
Ekonomisk redovisning och analys
Fjärrvärmeanläggningarna avyttrades under
sommaren. Det bokförda värdet var högre än

mnkr
Intäkter

Utfall

Utfall

2020

2019

helår

helår

9,8

7,6

Kostnader

-13,3

-8,6

Resultat

-3,6

-1,0

Budgetram

0,7

0,7

Avvikelse

-2,9

-0,3
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Orust kommuns årsredovisning 2020
Stiftelsen Orustbostäder
Stiftelsen Orustbostäder ingår i kommunkoncernen
och följer årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
årsredovisning i mindre företag enligt K2 regelverket.
Justering har gjorts för att följa de kommunala
redovisningsprinciperna för hantering av offentliga
investeringsbidrag. Jämförelsetal har omräknats.

under hösten och byggstart är planerad till februari
2021 med inflyttning våren 2022.
Förvaltning
Bland de större underhållsåtgärderna under året har
byte av tak på Morlandavägen i Ellös och målning av
Ekebovägen i Svanesund nämnas. Flera större
asfalterings- och dräneringsarbeten har också utförts.
På Skansvägen i Svanesund har tre nya
bergvärmeanläggningar installerats som ett led i
målsättningen att bli fossilfria till 2030. Flertalet
fasadrenoveringar, balkongrenoveringar och utbyte av
ventilationsaggregat runt om i fastighetsbeståndet har
utförts. Tidigare års höga underhållstakt har bibehållts
och underhållskostnaderna uppgick till 17,5 mnkr.

Utdrag ut stiftelsen Orustbostäders årsredovisning.
Händelser under året
 Första spadtaget på nyproduktion Fyrtornet
med 19 lägenheter (Henån)
 Projektering och upphandling av nyproduktion
av 13 lägenheter på Kaprifolvägen (Henån)
 Färdigställande av detaljplanen på Ravinvägen
och bygglovsansökan (Ellös)
 Uppstart av ny detaljplan för kvarteret Triangeln
(Svanesund)
 Försäljning av fastigheten Svanesund 7:64 med
option på byggrätt (Svanesund)
 Färdigställande av en större takentreprenad på
Morlandavägen (Ellös)
 Fortsatt låg vakansgrad för lägenheter, nära noll
procent
 Tre nya bergvärmeanläggningar på Skansvägen
(Svanesund)
 Fortsatt hög underhållstakt och uppgraderingar
av bostadsbeståndet
 Anpassningar av driften till följd av Covid-19
pandemin

Ekonomisk redovisning och analys
Belopp i mnkr

Utfall

Utfall

2019

2019
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Resultat efter finansiella poster

2

12

Budget

2

5

Nettoomsättning

Balansomslutning

515

513

Investeringar

19

3

Antal anställda

10

10

Det ekonomiska resultatet efter finansiella poster blev
högre än budgeterat och uppgick till 1,9 mnkr (11,7
mnkr) som kan jämföras mot budgeterat resultat om
1,6 mnkr. Det förbättrade resultatet förklaras främst
av låga marknadsräntor och en fortsatt låg
vakansgrad. Soliditeten ökade från 15,98 % till 16,36
%. Marknadsvärdet bedömdes år 2019 till 702 mnkr
vilket ger en justerad soliditet på 38 %.

Nyproduktion
Stiftelsen är en aktiv part i kommunens
detaljplanearbete. Stiftelsen är bl.a. delaktig i
detaljplanearbetet i Henåns och Svanesunds centrum.
Stiftelsen har efter inventering av egen byggbar mark
funnit flera tänkbara möjligheter till förtätning.
Stiftelsen har därför begärt planbesked för flertalet
fastigheter i både Ellös och Svanesund och Henån.
Under våren påbörjades bygget av Fyrtornet i Henån.
Produktionen består av ett punkthus om fem
våningar med 19 lägenheter. Inflyttningen är
beräknad till hösten 2021.

Årets nettoinvesteringar uppgick till 19,4 mnkr.
Stiftelsen har 408,4 mnkr i långfristiga lån. Det egna
kapitalet har genom årets resultat ökat med 1,9 mnkr.
till 82,5 mnkr.

På Ravinvägen i Ellös har flera förslag tagits fram för
nybyggnation efter branden 2018. Den då gällande
detaljplan medgav inte en ändamålsenlig
nyproduktion vilket medfört en ansökan om
planbesked för fastigheten. Den nya detaljplanen har
vunnit laga kraft under 2020 och bygglov söktes
under hösten. Produktionen omfattar 8 lägenheter i
två plan. Byggnationen förväntas att kunna påbörjas
under hösten 2021.
Efter branden på Kaprifolvägen i Henån i januari
2019 har stiftelsen beslutat att återuppbygga huset
inom gällande detaljplan. Projektet omfattar 13
lägenheter samt renovering av intilliggande hus. Den
nya fastigheten har projekterats och upphandlats

Animering av Fyrtornet på Åsavägen i Henån
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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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