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

Uppdaterad grafisk profil 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att: 
anta förslag på uppdatering av den grafiska profilen för Orust kommun 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med arbetet med ny webbplats för Orust kommun, har det framkommit ett 
behov av att se över och uppdatera den nuvarande grafiska profilen.  
Den nuvarande grafiska profil är inte anpassad för tillgänglighet, vilket innebär en 
anpassning av formspråk för logotyp, typsnitt och färgnyanser.   
Förslaget innebär att formspråk logotyp förändras i syfte att nå ökad användbarhet i 
olika sammanhang genom en mer kompakt form.  
Typsnittet är i princip det samma, men en lite mjukare variant. 
Några nya färgnyanser har tagits fram som kan användas i olika sammanhang för en 
mer modern kommunikation. Färgerna är komplementfärger till den blå och gula 
primärfärgen som finns i vårt heraldiska vapen. Den gröna färgen är ny och har sin 
grund i ”den gröna ön”, då Orust även kännetecknas av skog, åkrar och ängar. 
Förslaget innebär inte någon förändring av det heraldiska vapnet.  
Den nya grafiska profilen kommer att lanseras samtidigt som den nya webbplatsen.  
Nuvarande grafiska profilen fasas succesivt ut i samband med förnyad upphandling 
av produkter som kräver tryck. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-03 
Presentation av uppdaterad grafisk profil 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga sektorer 
 
 
ORUST KOMMUN 
Utvecklingsenheten/Ledning och verksamhetsstöd 
 
 
Ann-Britt Svedberg 
Utvecklingschef
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Logotyp
”kommun” högerställd i  
mindre grad under Orust

Orust kommun
Grafisk manual



Orust kommun
Grafisk manual

Logotyp
Sekundär logotyp

Vapensköld med centrerad text i olika grad. 
Texten är placerad under skölden med samma 
bredd. En sekundär version av logotypen. 



Orust kommun
Grafisk manual

Typsnitt
Office och InDesign

Rubrik Century Gothic  
Bold lorem ipsum dolor 
Ingressen skrivs i Century Gothic  
ugiam doluptae voluptium volupta  
volori quae. Quibus, sequi tem.

För brödtexten används Garamond Regular xerum el int  
et officim esedipsanda veliquas aligentiur. Pis eum vel ium  
volorerferum simus. 

Mellanrubrik i Century Gothic
Harum eum eos estiatquas et res dolo et destotae, Haribus.  
Esedit quas peria quatur sitati res veliciente Ictur, alit repe 
rferem dolorio ssitat labo. 

Century Gothic Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Garamond Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Bildtext skrivs i Arial Regular  
ugiam doluptae voluptium

Orust, en del av 
Bohuslän
Kommunen bildades 1971 efter ett antal sammanslagningar. 
Till kommunen hör förutom ön Orust en stor och levande skärgård 
med öar som Gullholmen, Käringön, Lyr och Malö-Flatön.

PowerPoint

Lorem ipsum dolor amet igenisi omni 
vene nostemolut aliquid itatur sit.  
Id quassectas mo esectumet.

Läs mer på orust.se

Här finns plats 
för en rubrik

”Ett exempel på  
citat skrivet i 

  Century Gothic”

Affisch A4

Century Gothic Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@



Orust kommun
Grafisk manual

Typsnitt
Digitala kanaler (hemsida och sociala medier)

Rubrik Poppins Bold  
lorem ipsum dolor 
Ingressen skrivs i Poppins Regular  
ugiam doluptae voluptium volupta  
volori quae. Quibus, sequi tem.

För brödtexten används Open Sans Regular xerum  
el int et officim esedipsanda veliquas aligentiur.  
Pis eum vel ium volorerferum simus. 

Mellanrubrik i Poppins Bold
Harum eum eos estiatquas et res dolo et destotae,  
Haribus. Esedit quas peria quatur sitati res veliciente  
Ictur, alit repe rferem dolorio ssitat labo. 

Poppins Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Open Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Open Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Bildtext skrivs i Open Sans  
ugiam doluptae voluptiumInstagram stories 9:16 Instagram/Facebookinlägg 1:1

Lorem ipsum dolor amet igenisi 
omni vene nostemolut aliquid itatur 
sit. Id quassectas mo esectumet.

Läs mer på orust.se

Här finns plats 
för en rubrik

Affisch A4

Kortare texter i sociala medier
skrivs i Open Sans Regular. 
Lorem ipsum dolor amet.

Sommarens 
utflyktsmål

Sommarens
utflyktsmål
Läs mer på orust.se

”Ett exempel 
på citat skrivet 

i Poppins”

Poppins Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@



Orust kommun
Grafisk manual

Färger

Vår färgpalett är inspirerad av den natur och  
miljö som omger Orust kommun. Vår grafiska  
profil innehåller två huvudfärger och en  
komplementfärg som finns framtagna i olika  
nyanser för att skapa en bredare färgpalett. 

Huvudfärger
Båda våra primärfärger återfinns i vår logotyp. 
Användningen av dessa färger i vår kommunikation, 
ger ett enhetligt intryck vilket bidrar till att stärka 
kommunens varumärke. 

Komplementfärg
Som komplement till våra huvudfärger finns en  
grön färg framtagen, även den inspirerad av  
naturen. Den breddar vår färgpalett ytterligare  
vilket ger möjlighet till en större variation i vår  
kommunikation, där färg adderar till att förstärka, 
lätta upp och framhäva ett budskap.  

Vit och svart färg förekommer i text. 

Mer information om färger för webben finns  
under avsnittet “digitala kanaler”.

Orust kommun Färger

Färgpalett

Sida

1

Grafsk man al

Vår färgpalett

Vår färgpalett är inspirerad av den nat r och miljö som 

omger Or st komm n. Vår grafska profl innehåller två 

h v dfärger och en komplementfärg som fnns framtagna 

i olika nyanser för att skapa en bredare färgpalett. 

Huvudfärger

Båda våra primärfärger återfnns i vår logotyp. 

Användningen av dessa färger i vår komm nikation, ger 

ett enhetligt intryck vilket bidrar till att stärka komm nens 

var märke. 

Komplementfärg

Som komplement till våra h v dfärger fnns en grön färg 

framtagen, även den inspirerad av nat ren. Den breddar 

vår färgpalett ytterligare vilket ger möjlighet till en större 

variation i vår komm nikation, där färg adderar till att 

förstärka, lätta  pp och framhäva ett b dskap.  

Vit och svart färg förekommer i te	t. 

Mer information om färger för webben fnns  nder 

avsnittet “digitala kanaler”.
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   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-09-06 KS/2022:1137 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Ronny Svensson 
telefon 0304-33 41 98 
e-post: ronny.svensson@orust.se

Budget för delregionala utvecklingsmedel 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Att tillstyrka förslaget till budget för delregionala utvecklingsmedel 2023. 
 
Bakgrund 
Under våren har kommunalförbundet Fyrbodal arbetat fram ett förslag till budget för de 
delregionala utvecklingsmedlen för 2023. Kommunalförbundets direktion har beslutat 
att skicka förslaget på remiss till medlemskommunerna. 
Budgeten är på 21 miljoner kronor varav 14,5 miljoner är intecknade av långsiktiga 
åtaganden. Förslaget följer de handlingsplaner och beslut som tagits av olika instanser. 
Det är exempelvis förbundets näringslivsstrategi, den regionala kulturplanen, den 
delregionala utvecklingsstrategin och klimat 2030. 
Förslaget till budget 2023 har tagits fram av beredningsgruppen på kommunalförbundet 
och beretts inom berörda professionsnätverk; näringslivsutvecklare, kulturansvariga, 
utbildningschefer och kommundirektörer. Dessutom har aktörer på regional nivå 
deltagit med synpunkter och kunskap.  
Kommunen har haft med företrädare i samtliga professionsnätverken och 
budgetförslaget har även diskuterats på kommundirektörens ledningsgrupp. 
 
Bedömning 
Budgetförslaget följer de långsiktiga prioriteringarna som återfinns i den regionala 
utvecklingsstrategin. Områden som är viktiga både nu och i framtiden. 
När det gäller målen som handlar om näringslivsutveckling så är det viktigt att 
konceptet, en väg in, fortsätter. Detta för att kommunerna och företagen ska hitta rätt i 
affärsstödsystemet. En väg in skapar en sammanhållande kraft inom stödsystemet och 
ger företag bättre möjligheter i tider av hård konkurrens, behov av utveckling och inte 
minst behov av omställning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Kommunutvecklare 
 
  



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-09-06 KS/2022:1137

 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ronny Svensson 
Kommunsutvecklare



 Tjänsteskrivelse
 2022-04-13 
 Sid 1 (3) 

Budgetförslag för delregionala utvecklingsmedel 
2023 

Förslag till beslut  
Direktionen beslutar att rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom remissförslaget 
till budget för de delregionala utvecklingsmedlen 2023 samt att skicka ut förslaget på remiss till 
medlemskommunerna. 

Sammanfattning och bakgrund 
Under våren 2022 har förbundet processat fram ett förslag till budget för de delregionala 
utvecklingsmedlen avseende 2023. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina 
insatser för att genomföra förbundets näringslivsstrategi, verksamhetsplan, den delregionala 
utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och Klimat 2030. 

Beskrivning av ärendet 
Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta om budgeten för de delregionala 
utvecklingsmedlen år 2023. På uppdrag av arbetsutskottet och direktionen har ett budgetförslag 
processats fram. Beredningen av förslaget har skett i flera kommunalförbundets 
professionsnätverk och genom inspel från aktörer inom det regionala innovationssystemet.  

Dialog med olika intressentgrupper har gjorts för att säkerställa att förslaget innefattar olika 
perspektiv som behövs för att arbetet med de utmaningar som identifierats i Näringslivsstrategi, 
Business region Väst, förbundets verksamhetsplan, den regionala utvecklingsstrategin, den 
regionala kulturplanen och Klimat2030. 

Vårens dialoger har även kommit att omfatta arbetssätt och rutiner vid handläggning av 
projektansökning, uppföljning och implementering. 

2021 och 2022 präglas av att vara en brytpunkt mellan olika programperioder på EU-nivå, den 
nya regionala utvecklingsstrategin, nya överenskommelsen med VG region när det gäller de 
delregionala utvecklingsmedlen och inte minst förbundets näringslivsstrategi 2030.  

Som en följd av att EU går in i en ny sjuårig programperiod avslutas de flesta av de projekt som 
delfinansieras via de delregionala utvecklingsmedlen under 2022, samtidigt som nya 
projektutlysningar inte ännu publicerats. 

Genom den nya överenskommelsen mellan kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen 
har strategfunktioner kunnat tillsättas inom samtliga utvecklingsområden. 



 Tjänsteskrivelse
 2022-04-13 
 Sid 2 (3) 

Detta sammantaget skapar möjlighet att utveckla arbetssätt och rutiner internt och i samverkan 
med kommuner såväl som innovationssystemets aktörer för att vara ännu bättre rustade för att 
stödja en hållbar omställning.  

Beredning av budgetförslag har skett i följande nätverk: 

– Näringslivsnätverket 
– Skolchefsnätverket 
– Kulturansvarignätverket 
– Kommundirektörsnätverket 

Budgetförslaget fokuserar på de långsiktiga prioriteringarna som återfinns i den delregionala 
utvecklingsstrategin: 

– Stärka innovationskraften – Näringsliv, Affärsdriven miljöutveckling, Cirkulära 
affärsmodeller 

– Bygga kompetens – Utbildning och Kompetensförsörjning 
– Öka inkluderingen – Kultur och Attraktionskraft 
– Knyta samman Västra Götaland – Fysisk planering och Hållbara transporter 

 

Bedömning och synpunkter 
Bedömningen av ärendet är att förslaget till budget för de delregionala utvecklingsmedlen för år 
2023 ska godkännas och skickas ut på remiss till kommunerna. 

 
Finansiering 
Finansiering inom ramen för medlemsavgiften från kommunerna samt inom ramen för 
delregionala utvecklingsmedel. 

 

Koppling till mål 
Budgetförslaget för de delregionala utvecklingsmedlen för 2023 har kopplingar till tre av fem 
utvecklingsområden i Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan: 

– Kompetensförsörjning och utbildning 
– Näringsliv, kultur och attraktionskraft 
– Fysisk planering och hållbara transporter 



 Tjänsteskrivelse
 2022-04-13 
 Sid 3 (3) 

Ansvarig tjänsteperson 
Christel Thuresson, christel.thuresson@fyrbodal.se, 0709-666 246 

 
Christel Thuresson 
Näringslivsstrateg 
 
Fyrbodals kommunalförbund 
 
Bilaga: 
Budgetförslag delregionala utvecklingsmedel 2023 

mailto:christel.thuresson@fyrbodal.se


DRUM 2023 – budgetförslag
Ärende 4 Budget för delregionala utvecklingsmedel 2023

Förslag till beslut:
Att ställa sig bakom förslaget samt att skicka ut förslaget på remiss till 
medlemskommunerna.



Tidplan:

Dialog nätverk 
och arbetsgrupper

Deadline 19 maj

Presentation förslag 
KD-nätverk 13 maj

Process och tidplan



Styrande och/eller vägledande dokument

• Förbundsordning
• Verksamhetsplan 2021–2023
• Regional Utvecklingsstrategi 2030, RUS2030
• Överenskommelse VG Region – Fyrbodals kommunalförbund
• Agenda 2030
• Klimat2030
• Kulturstrategi
• Näringslivsstrategi Business Region Väst 2030



DRUM – Syfte och Överenskommelsen

• Bidra till lokalt och delregionalt inflytande och engagemang i det regionala 
utvecklingsarbetet (utifrån kommunernas förutsättningar och möjligheter).

• Bidra till nytänkande och konkreta projekt som främjar en hållbar regional 
utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland.

• Bidra till flernivåsamverkan mellan kommun, delregion och region. Insatser ska 
samskapas.

• Stimulera satsningar som utgår från lokala behov.  
• Medlens primära syfte är att nå ut till aktörer delregionalt.
• Alltid undersöka om andra finansieringsverktyg är möjliga.
• Medfinansiering av delregionalt innovationsstödsystem ska föregås av gemensam 

dialog kring samfinansiering.



DRUM – fördelning i regionen

• Fyrbodals kommunalförbund: totalt 11,05 mnkr (fördelat på RUN 7,5 mnkr, KUN 2,05 mnkr, MN 
1,5 mnkr)

• Skaraborgs kommunalförbund: totalt 11,05 mnkr (fördelat på RUN 7,5 mnkr, KUN 2,05 mnkr, MN 
1,5 mnkr) 

• Boråsregionens kommunalförbund: totalt 11,05 mnkr (fördelat på RUN 7,5 mnkr, KUN 2,05 mnkr, 
MN 1,5 mnkr)

• Göteborgsregionens kommunalförbund och Business regionen Göteborg: totalt 18,5 mnkr
(fördelat på RUN 17 mnkr, MN 1,5 mnkr)

Förutsättningen är att kommunerna bidrar med minst lika mycket.



Tagna beslut som belastar Budget 2023

Nämnd VG Region Kommunerna Totalt % av total budget

RUN 7,5 7 14 500 000 69

KUN 2,05 1,5 3 550 000 17

MN 1,5 1,5 3 000 000 14

Summa 21 050 000kr 100 %

Redan intecknat

RUN 11 667 500 56

KUN 1 733 750 8

MN 1 033 750 5

Summa 14 435 000 kr 69 %

Återstår 2023 6 615 000 kr 31 %



Fördelning av tagna beslut för 2023

RUN KUN MN Totalt

Innovatum SP 2 900 000 2 900 000

Position Väst 3 000 000 3 000 000

Kompetensplattform 2 000 000 2 000 000

Strateger + 
projektekonomi 2 067 500 1 533 750* 1 033 750 4 635 000

Projekt 1 700 000 200 000 1 900 000

Summa 14 435 000 kr

Så här ser de olika posterna ut när man bryter ner siffrorna till innehåll.

*KUN har avsatt 500’ till projekt- och finansieringsstrateg som får användas av alla nämnder.



Från ”bygg och brygg-år”…
FR

ÅN

• Handläggning i stuprör
• Sårbarhet med en handläggare per nämnd
• Olika bedömnings principer beroende på nämnd/handläggare
• Budget totalt upplåst redan vid årets start
• Öppet ansökningsfönster hela året
• Projekt anpassade till utlysningar snarare än behov



… Till gemensam process och handläggning

• Fem strategfunktioner (Näringsliv, Kompetens, Kultur, Milj- och Klimat, Projekt- och Finansiering)
• Gemensamma strategiska dokument
• Från tre till två nämnder (RUN och MN slås ihop från och med 2023)
• Ökad samverkan (inom förbundet, mellan förbundet och övriga förbund/region, mellan förbund och aktörer)
• Många projekt och avtal avslutas under 2022
• Ny programperiod för EU-medel

TI
LL

• Gemensam handläggning i strateg-gruppen för bättre beredning i nätverken
• Ökad resilience och bättre kvalitet
• Lika behandling
• Större flexibilitet i finansiering och vid oväntade händelser
• Dedikerade ansökningsperioder (vår & höst) 
• Förstudier säkerställer kvalitet och fler finansieringsverktyg
• Projektansökningar som bygger på verkliga behov



RUN KUN MN

Förstudier/Projekt 2 548 750

Projekt NN 232 500 1 816 250 0 2 048 750

Förstudier NN* 500 000 500 000*

Avtal 4 100 000

Upphandling 0 0

Innovatum Science Park 2 900 000 2 900 000

Option år 2 Almi Väst (inteckning 2022) 1 200 000 1 200 000

Ej beslutade projekt 2 366 250

Bioekonomi 800 000 800 000

Fossilfria transporter 500 000 500 000

Cirkulära affärsmodeller 666 250 666 250

Strukturbild 400 000 400 000

Beslutade projekt 700 000

AIR – på väg 45 200 000 200 000

Hybridundervisning 500 000 500 000

Verksamhetsutveckling 11 335 000

Strateger + projektekonomi 2 067 500 1 533 750 1 033 750 4 635 000

Implementering FoU 500 000 500 000

Implementering dimensionerings utredning 500 000 500 000

Samverkan 200 000 200 000

Kompetensplattform 2 000 000 2 000 000

Position Väst 3 000 000 3 000 000

Implementering Business Region Väst 500 000 500 000

Totalt 14 500 000 3 550 000 3 000 000 21 050 000

*Inget krav på uppväxling



Stärka Innovationskraften 
Näringsliv, Affärsdriven miljöutveckling

Bygga Kompetens
Kompetensförsörjning, utbildning

Öka Inkluderingen
Kultur, Attraktionskraft

Knyta Samman Regionen
Fysisk planering, hållbara transporter

Förstudier/Projekt 2 548 750

Projekt NN 2 048 750

Förstudier NN* 500 000*

Avtal 4 100 000

Upphandling 0

Innovatum Science Park 1 900 000 100 000 400 000 500 000 2 900 000

Option år 2 Almi Väst 1 200 000 1 200 000

Ej beslutade projekt 2 366 250

Bioekonomi 600 000 200 000 800 000

Fossilfria transporter 500 000 500 000

Cirkulär affärsmodell 466 250 200 000 666 250

Strukturbild 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

Beslutade projekt 700 000

AIR – på väg 45 200 000 200 000

Hybridundervisning 500 000 500 000

Verksamhetsutveckling 11 335 000

Strateger + projektekonomi 1 033 750 1 033 750 1 533 750 1 033 750 4 635 000

Implementering FoU 500 000 500 000

Implementering dimensionerings utred. 500 000 500 000

Samverkan 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Kompetensplattform 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Position Väst 1 020 000 1 020 000 540 000 420 000 3 000 000

Business Region Väst 300 000 150 000 25 000 25 000 500 000

Totalt 21 050 000
*Inget krav på uppväxling





 Datum Diarienummer 1(1)
2022-09-02 KS/2022:809

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

Finansrapport augusti 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna finansrapport augusti 2022.
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Datum Diarienummer 
 

2022-09-02 KS/2022:809  
 

 
 

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

Finansrapport augusti 2022 
Uppföljning av ramar och riskbegränsningar 

  Not 
2022-08-

31 
2022-04-

30 

Limiter 2022 enligt 
policy eller särskilt 
beslut 

Ino
m 

limit 
Långfristig 
låneskuld (mnkr) 

1 
 

520  
540 

Max 590 mnkr  
(KF 2021-09-09 § 84) 

Ja 

Utnyttjad 
byggnadskreditiv 
(mnkr) 

  0 0 
Inom ramen för av 
fullmäktige godkänd 
långsiktig upplåning. 

Ja 

Långivarandel (%): 
Kommuninvest 

1 100 100  
- 
 

Andel lån med 
rörlig ränta (%) 

1 45,19 40,74 Max 65 % Ja 

Räntebindningstid 
(år) 

  
1 år  

8 mån 
1 år  

7 mån 
- - 

Genomsnittlig 
låneränta senaste 
12 mån (%) 

1 0,76 0,73 - - 

Räntekostnad 
(mnkr) 

1 
5,6 

(prognos) 
5,7 

(prognos) 
Budget 5,6 mnkr (KF 
2021-09-09 § 84) 

Ja 

Kapitalförfall inom 
1 år (%) 

1 21,15 24,07 
Bör spridas med 10-15 
% varje år 

Nej 

Kapitalbindningstid 
(år) 

  
2 år 11 

mån 
2 år 11 

mån 
- - 

Derivatvolym 
(mnkr) 

  0 0 
Endast hantering av 
under-liggande lån med 
syfte att förändra 

Ja 
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räntebindningen. 
Volymen får inte 
överstiga den totala 
låneskulden. 

Likvidberedskap 
(mnkr) 

3 127,3 105,3 

En månads brutto-
utbetalningar inkl. 
check-räkningskredit. 
Totalt ca 55 mnkr (KF 
2021-09-09 § 84) 

Ja 

Utnyttjad 
checkräkningskredi
t (mnkr) 

3 0 0 
Max 50 mnkr.  
I nuv. bankavtal 30 
mnkr. 

Ja 

Fordonsleasing, 
aktuell skuld 
(mnkr) 

 11,8  10,4  
Max 20 mnkr. 
Redovisas som 
driftkostnad.  

Ja 

Borgensbeslut 
(mnkr) 

4 409,6 409,6 
Max 500 mnkr (KF 
2019-08-22 § 67) 

Ja 
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Noter finansrapport 
 
1. Låneskuld 
Kommunens låneskuld uppgick 2022-08-31 till 520 mnkr, vilket innebär en 
minskad låneskuld sedan årsskiftet (2021-12-31 540 mnkr). Kommunfullmäktige 
har beviljat en nyupplåning för året på 50 mnkr samt att motsvarande belopp på 
de lån som förfaller till betalning under året får omsättas. Det innebär att 
låneskulden får öka upp till 590 mnkr (KF 2021-09-09 § 84). Mot bakgrund av 
god likviditet vid årets början, högre prognostiserat resultat för året än budget 
och att investeringsprognosen ligger lägre än budget behövs sannolikt inte 
någon nyupplåning i år. Istället planeras det omvända, att amortera på 
låneskulden. 

Under perioden januari-april har ett lån omsatts på totalt 25 mnkr till rörlig ränta. 
Under perioden maj-augusti har ett lån på 20 mnkr amorterats. Under den 
senaste perioden har också ett lån på 30 mnkr omsatts men startdatum är 1 
september och redovisas därför i nästa finansrapport. Lånet som tidigare hade 
rörlig ränta omsattes till fast ränta på 3,109 % och en löptid på 5,8 år. Den 
senaste omsättningen innebär att andelen lån med rörlig ränta minskar till 39 % 
istället för 45 % som redovisas i tabellen ovan. 

Datum Belopp, 
mnkr 

Fast 
ränta 

% 

Rörlig 
ränta vid 

lånetillfäll
et % 

Löptid, år 

 
Nyupplåning 

     
Summa     

 
Omsättning 

21/3 25  0,265 % 5,2 
     
     
     

Summa 25    
 
Amortering 
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17/8 20    
     
     

Summa 20    
 

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

Motpart lån 
(mnkr) 

Låneskuld 
2022-08-

31 

Låneskuld 
2022-04-

30 

Förändring Låneskuld 
2021-12-

31 
Kommuninvest 520 540 0 540 
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Graferna nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.  
 

 
 

 
Kommunens skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall 
sprids över tiden. Risken för påtaglig kostnadsökning och ändrade 
marknadsräntor minimeras på så vis. Enligt finanspolicyn bör kapitalförfall 
spridas så att den totala låneskulden förfaller till betalning med cirka 10-15 % 
varje år. Under det kommande året förfaller fyra lån på totalt 110 mnkr (21,15 %). 
Kapitalförfallet ryms inte inom finanspolicyns limit. Nyckeltalet beräknas på 
kommande 12 månader från avstämningsdatumet för finansrapporten. Exakt när 
lån förfaller under året varierar och påverkar därför nyckeltalet. Detta gör att 
nyckeltalet inte alltid ryms inom limiten i finanspolicyn vid avstämning under 
året, men däremot bör göra det vid helårsavstämningen. Exempelvis omsattes ett 
lån 1 september som ingår i nästa finansrapport. Den omsättningen gjorde att 
andelen lån som förfaller inom 1 år sjönk till 15 % och då håller vi oss inom 
limiten och till policyn.  

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen är 2 år och 11 
månader. 
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Enligt finanspolicyn får maximalt 65 % av den totala låneskulden ha rörlig ränta. 
Andel fast ränta ska spridas på olika löptider, med en maximal löptid på 10 år. 
Kommunen hade 2022-08-31 17 lån varav nio lån med rörlig ränta (45,19 % av 
skuldportföljen) och resten med fast bunden ränta. Den 1 september omsattes 
ett lån från rörlig ränta till fast ränta. Omsättningen påverkar nyckeltalet i nästa 
finansrapport, men innebär att nyckeltalet sjunker till en andel rörliga lån på 39 
%. Kommuninvest anger att cirka 30 % av skuldportföljen är lämpligt ur Orusts 
perspektiv att ha rörlig ränta på. Lånens storlek varierar mellan 15 mnkr och 45 
mnkr. Den fasta räntan varierar mellan 0,27 % och 4,02 %. Genomsnittsräntan i 
nuvarande skuldportfölj är 0,76 %. Föregående period var genomsnittsräntan 
0,73 %. Det var sannolikt den lägsta genomsnittsräntan kommunen haft på sina 
lån överhuvudtaget. Genomsnittsräntan var exempelvis 2012-12-31 2,94 %. Men 
nu pekar alla räntor upp igen och snitträntan beräknas till ca 2-2,5 % under 2023. 

I mars 2021 godkände Kommuninvest kommunens ansökan om Grönt lån för 
investeringsprojektet Om- och tillbyggnad av Ellös avloppsreningsverk. Ansökan 
gäller upplåning av 200 miljoner kronor mellan åren 2021-2025. Grönt lån 
innebär att pengarna kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel 
ska göra skillnad för miljön. Grönt lån innebär också något lägre ränta och 
möjlighet att marknadsföra kommunens hållbara investeringsprojekt på 
Kommuninvests webbplats. Ännu har inget grönt lån upptagits.  

För hela 2022 beräknas räntekostnaderna uppgå till 5,6 mnkr för de externt 
långfristiga lånen. Det är 0,7 mnkr högre än för år 2021 och i nivå med de 
budgeterade räntekostnader för 2022 (5,6 mnkr). Tidigare prognos var något 
högre och berodde på förväntad nyupplåning.  

Riksdagen fattade 14 december 2021 beslut om regeringens förslag om en s k 
riskskatt för banker och andra kreditinstitut. Riksdagen anser att kommunal 
samverkan genom Kommuninvest inte längre ska omfattas av skatten från 2023 
och att kommunsektorn under 2022 ska kompenseras för extrakostnaderna. 
Under juli 2022 har regeringen betalat ut ett tillfälligt stöd för ökade kostnader 
för finansiering för kommuner och regioner. Orust kommun fick ett generellt 
statsbidrag på 0,3 mnkr. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen är 1 år och 8 månader. 
Generellt har man en räntebindningstid som är kortare än 2 år bland 
kommunerna i landet. 

2. Räntekänslighet                                                                                               
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På rapportdagen den 31 augusti var STIBOR 3-månaders räntan 1,29 % (30 april 
0,37 %), 6-månaders räntan 1,95 % (30 april 0,76 %) och den långa SWAP 10-års 
räntan 2,82 % (30 april 2,34 %). Grafer och tabeller nedan visar räntorna i mer 
detalj.  
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Förväntade Stibor räntor 
Nedan tabell visar förväntade framtida implicita räntor, baserat på marknadsdata 
från stängningskurser dagen innan analysdatumet. 

 
Räntemarknaden har under 2022 förändrats snabbt mot högre räntor på grund av 
oroligheterna i vår omvärld. Kommunens snittränta beräknas öka med 2,5 % och 
uppgå till 3,25 % om 10 år inklusive refinansiering, det vill säga omsättning av 
nuvarande skuldportfölj. 

Från år 2013 har kommunens räntekostnader stadigt minskat till följd av 
gynnsammare räntemarknad vid omsättning samt på grund av amortering 
(minskning av låneskulden). Från år 2023 beräknas kommunens räntekostnader 
öka kraftigt igen till ungefär samma nivåer som för 10 år sedan och därefter 
ännu högre kostnader på grund av ökad låneskuld till följd av stora investeringar.  

Om räntan skulle höjas med 1 % innebär det en ökad räntekostnad för 
kommunen med cirka 2,3 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, men utan nyupplåning.  

 
 

Index Senast Förväntad  om 1 år Förväntad  om 2 år Förväntad  om 3 år
SIOR
Förändring

0.70% 3.28%
2.58%

3.06%
2.36%

2.88%
2.18%

STIBOR1W
Förändring

0.74% 3.28%
2.54%

3.06%
2.32%

2.88%
2.14%

STIBOR1M
Förändring

0.82% 3.28%
2.46%

3.17%
2.35%

2.82%
2.00%

STIBOR3M
Förändring

1.29% 3.49%
2.20%

3.22%
1.93%

2.87%
1.58%

STIBOR6M
Förändring

1.95% 3.62%
1.67%

3.32%
1.37%

2.97%
1.02%
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3. Likvidberedskap och bekräftade kreditlöfte 
Kommunen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månads 
bruttoutbetalningar (ca 55-75 mnkr) inklusive checkräkningskredit. Den 31 
augusti hade kommunen 97,3 mnkr i likvida medel på banken plus 
checkräkningskrediten om 30 mnkr. Likvidberedskapen har under året varit 
mycket god, se nedan diagram. Det beror bland annat på hög likviditet vid årets 
början samt det positiva resultatet för 2022.  

Förutom löpande in- och utbetalningar, som under året kan variera kraftigt, ska 
den likvida beredskapen kunna möta större utbetalningar från 
investeringsverksamheten. Årets nettoinvesteringar budgeteras till 171,3 mnkr 
(2022-03-10 § 33). Periodens utfall (januari-augusti) uppgick preliminärt till 
51,2 mnkr. Helårsprognosen för investeringarna per sista augusti bedöms 
preliminärt till 100 mnkr.    

 

Likviditetsberedskap 
(mnkr) 

2022-08-31 2022-04-30 Förändring  

Likvida medel 
(bankkonto) inklusive 
checkräkningskredit (30 
mnkr) 

127,3 105,3 +22 
 

    
Bekräftad 
checkräkningskre
dit (mnkr) 

Utnyttjat 
2022-08-

31 

Utnyttjat 
2022-04-

30 

Förändrin
g  

Bekräftat 
belopp 

Kvar 
att 

utnyttj
a 

Orusts Sparbank 0 0 0 30 30 
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4. Borgensförbindelser 
Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för stiftelser, 
föreningar och andra externa parter.  

Stiftelsen Orustbostäder 
Motpart lån 
(mnkr) 

 

Utnyttjad 
borgen  

2022-08-31 

Utnyttjad 
borgen  

2022-04-30 

Beviljad 
borgen  
2022 

Kvar av 
beviljad 
borgen 

Orust Sparbank 
Kommuninvest 
Summa 

1,2 
408,4 
409,6 

1,2 
408,4 
409,6 

 
 

500 

 
 

90,4 
 
Under året har Stiftelsen Orustbostäder hittills omsatt två lån, ett på 31,5 mnkr 
till fast bunden ränta på 2,23 % och en löptid på 5 år och ett lån på 26 mnkr till 
fast bunden ränta på 2,41 % och en löptid på 7 år. 

Övriga borgensförbindelser 
Gäldenär (mnkr) Utnyttjad 

borgen  
2021-12-31 

Ingående 
balans  

2021-01-01 

Förändring 
jämfört med  
2021-01-01 

Orust Golfklubb 0,9 1,1 -0,2 
Waldorffastigheter på Orust 
ek. förening 

5,3 5,9 -0,6 

Summa 6,2 7,0 -0,8 
Övriga borgensförbindelser uppdateras endast vid årsskiftet.  
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Finansiell ordlista 
 
Kortfristigt lån Lån som löper på mindre eller lika med 1 år 
 
Långfristigt lån Lån som löper på mer än 1 år 
 
Likvidberedskap Tillgängliga medel för att möta löpande utbetalningar 
 
Långivarandel Andel i % av lånen hos långivare 
 
Kapitalbindning Den tid lånet är garanterat (=återstående löptid i befintliga lån) 
 
Kapitalförfall inom 1 år Andel i % av den totala låneskulden som förfaller till 
återbetalning inom 1 år 
 
Limit Gräns för risktagande 
 
Checkräkningskredit En checkräkningskredit är en kredit, utfärdat av en bank, 
upp till ett visst belopp utöver beloppet som finns på checkkontot. Man kan säga 
att det är en form av lån eller finansieringskälla med en kreditgräns som 
utfärdaren beviljat. En checkräkningskredit fungerar enkelt uttryckt på samma 
sätt som ett vanligt kreditkort. 
 
Portfölj Finansiell tillgång som är placerad i olika värdepapper eller skuld som 
består av krediter med olika löptider, räntebindning med mera. 
 
Räntebindningstid Tidsperiod under vilken räntan på ett lån eller en placering är 
fast. 
 
Derivatinstrument Finansiellt instrument som är kopplat till andra finansiella 
instrument vid en specifik tidpunkt i framtiden och där kursutvecklingen bestäms 
av utvecklingen för ett eller flera underliggande instrument. Ett derivatinstrument 
har alltid två parter och utgör ett slags kontrakt. Ett exempel är swap. 
 
Ränteswap Avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast räntesats och 
vice versa 
 

http://www.startaegetinfo.se/foretagslan
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Byggnadskreditiv Det lån som kan tecknas i samband med husbyggnationer 
kallas för byggnadskreditiv. 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-09-06 KS/2022:526 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Anna Sandberg 
telefon 0304-33 41 02 
e-post: anna.sandberg@orust.se

Besvarande av motion om framtagande av handlingsplan för barnets bästa i 
Orust kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Uppdra åt förvaltningen att ta fram en övergripande handlingsplan för barnets som 
bästa i Orust kommun. 
 
Bakgrund  
I Barnkonventionen finns bestämmelser om mänskliga rättigheter för barnen. Bland 
annat säger den att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn och att alla 
barn har rätt att uttrycka sin mening. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av 
grundprinciperna i Barnkonventionen. 

Staten har det övergripande ansvaret och ska se till att barnkonventionens principer 
införlivas i den nationella lagstiftningen. Men det är arbetet på regional och lokal nivå 
som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav. 
Inte minst eftersom det är på den regionala och lokala nivån som barn och unga i första 
hand kan göra sina röster hörda. 

Sammanfattning av ärendet 
Även om det finns tydlig guidning från FN:s barnrättskommitté så måste ändå varje 
kommun hitta sitt sätt att arbeta med barnrättsperspektivet och det finns inte något facit 
för hur en kommun ska implementera barnkonventionen. 
 
Orust kommun har i arbetet med att implementera barnkonventionen valt att lyfta in 
barns kunskaper, erfarenheter och tankar i olika frågor. Vi har utvecklat ett arbetssätt för 
att göra barns röster hörda och lyssna till barnen i olika frågor. De är ofta väldigt kloka 
och säger det självklara, det som vi kanske inte annars tänker på. Att involvera barnen i 
olika frågor skapar delaktighet och framtidstro vilket i sin tur minskar utanförskapet. 
Med utgångspunkt från barnkonventionen, lärande exempel, kunskapsinhämtning och 
relevant dokumentation har vi sammanställt en rutin som skall fungera som stöd ute i 
verksamheterna.  För att öka kunskapen har vi har anordnat föreläsningar för chefer och 
arbetsledare och vi kommer att fortsätta att öka kunskapen för olika målgrupper. 
Exempel på hur vi har arbetat är att barnets perspektiv har varit med som en del i 
medborgardialoger och i planprocessen. Vi har också genomfört en prövning av barnets 
bästa för beslut om vår pedagogiska barnomsorg på obekväm arbetstid - Nattis. Vi har 
också gjort en barnkonsekvensanalys för effektivare samarbete för stöd till barn och 
unga. Där uttrycker bland annat barnen att bra kontakter lyssnar och fattar och har ett 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-09-06 KS/2022:526

bra bemötande både mot sig själv och sina föräldrar. Det finns också en ökad kunskap 
om att involvera barnen i enskilda ärenden. 
Vårt nästa steg i arbetet med att införliva barnkonventionen är att ta fram en 
övergripande handlingsplan.   
Handlingsplanen bör baseras på en nulägesanalys och de behov som chefer, 
medarbetare och barnen har med utgångspunkt från det som är gjort och vilket nästa 
steg är i att utveckla arbetet. 

Bedömning  
Att ta fram en övergripande handlingsplan för barnets bästa med de utgångspunkter 
som beskrivs ovan ligger i linje med den motion som är daterad 2022-03-22. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
 

Beslutet skickas till 
Lars Larsson (C) 
Folkhälsostrateg 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Anna Sandberg 
Folkhälsostrateg





   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-08-29 KS/2022:512 
 
 

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

Beslut om utbetalning av partistöd för 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Utbetala kommunalt partistöd enligt följande: 
 
  Mandat Mandatstöd Partistöd Summa 
Socialdemokraterna 9           74 429 kr                9 419 kr            83 848 kr  
Moderaterna 7         57 889 kr                9 419 kr            67 308 kr  
Centern 6           49 619 kr                9 419 kr            59 038 kr  
Sverigedemokraterna 4           37 842 kr                9 419 kr            47 600 kr  
Folkviljan Orust 3           24 810 kr                9 419 kr            34 228 kr  
Liberalerna 3           24 810 kr                9 419 kr            34 228 kr  
Miljöpartiet 3           24 810 kr                9 419 kr            34 228 kr  
Kristdemokraterna 2           16 540 kr                9 419 kr            25 958 kr  
Vänsterpartiet 2           16 540 kr                9 419 kr            25 958 kr  
TOTALT 39         327 289 kr             84 767 kr          412 395 kr  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet § 29-32 finns grundläggande bestämmelser om 
kommunalt partistöd. I Orust kommun har kompletterande regler för partistöd 
fastställts av kommunfullmäktige, vilket bland annat redogör för hur partistödet 
beräknas. 
 
Utifrån kommunens antagna regler har förvaltningen granskat inlämnade redovisningar 
från partierna samt räknat fram partistödet för år 2023 utifrån prisbasbelopp för 2022 
(48 300 kronor). 

Samtliga partier har inom föreskriven tid lämnat in redovisning för hur partistödet 
nyttjats under 2022. Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad. 
 
Partistöd utbetalas till de partier som är representerade i fullmäktige samt till parti som 
upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast ett år efter att representation 
upphörde enligt 4 kap § 29 (KL). 
  



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-08-29 KS/2022:512

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 
Bilaga 1 – beräkning av partistöd 2023 

Beslutet skickas till 
Administrativa enheten 
Gruppledare för representerade partier 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Emelie Werling Söderroos 
Kommunsekreterare



Partistöd 2022 2022-09-05

25% av basbeloppet året före bidragsåret x antalet ledamöter i KF, minus 10% av det framräknade beloppet
2022 48 300 kr
25% 12 075 kr

Antal ledamöter 39
Total summa 470 925 kr

10% 47 093 kr
Att utbetala 423 832,50 kr

Grundstöd 20% av totalbeloppet
20% 84 766,50 kr

Antal partier 9
Summa per parti 9 418,50 kr

Mandatstöd 80% av totalbeloppet
80% 339 066,00 kr

Mandat 41
Per mandat 8 269,90 kr

Mandat Mandatstöd Partistöd Summa
Socialdemokraterna 9 74 429 kr 9 419 kr 83 848 kr
Moderaterna 7 57 889 kr 9 419 kr 67 308 kr
Centern 6 49 619 kr 9 419 kr 59 038 kr
Sverigedemokraterna 4 37 842 kr 9 419 kr 47 600 kr
Folkviljan Orust 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Liberalerna 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Miljöpartiet 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Kristdemokraterna 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr
Vänsterpartiet 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr
TOTAL 39 327 289 kr 84 767 kr 412 395 kr



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-08-15 KS/2022:992 
 
 

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

Besvarande av motion om arbetsplatsdemokrati-demokratiprojektet i Orust 
kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med 
förslagen i motionen inom rådande kollektivavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Sörvik (Vänsterpartiet) föreslår i motion daterad 2022-06-02 att personalutskottet får 
ett uppdrag att inleda en process tillsammans med de fackliga organisationerna, som kan 
ledan till beslut och avtal om att överföra ett reellt inflytande över frågor som arbetstid, 
bemannings- och anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Orust 
kommun. Vidare yrkar Vänsterpartiet på att kommunfullmäktige uttalar en ambition att 
försök inom ett eller flera områden kan påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att 
motionen antagits. Samt att arbetet med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs 
som försöksverksamhet till dess utvärdering genomförts och slutsatser kunnat dras av 
effekterna för såväl verksamheten som de anställda.  

Bedömning 
Orust kommun har tecknat samverkansavtal med samtliga fackförbund som finns 
representerade i kommunen och som ingår i de avtalsområden där det finns 
kollektivavtal. Ett tecknat samverkansavtal innebär att en väl fungerande lokal 
samverkan utgår från arbetsplatsen och ger medarbetare, fackliga företrädare och 
skyddsombud/huvudskyddsombud delaktighet i beslutsprocesser om verksamheten och 
dess utveckling samt i arbetsmiljöarbetet. Syftet är att denna delaktighet ska främja hälsa 
och öka engagemanget för verksamheten vilket bidrar till bra beslut och bättre 
verksamhet. Ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete minskar ohälsa och förhindrar 
arbetsrelaterade olycksfall samt sjukdom. Med ”arbetsmiljö och hälsa” avses såväl 
hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande åtgärder där risk- och friskfaktorer 
identifieras. Denna överenskommelse ska stimulera en väl fungerande lokal samverkan 
som utgår från arbetsplatsen avseende frågor som rör verksamheten och dess utveckling 
samt arbetsmiljö och hälsa. Samverkansavtalet förutsätter en dialog mellan arbetsgivare, 
chefer, medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud, en förståelse för nyttan 
med att beslut bereds och förankras gemensamt samt en vilja att bidra till detta. 
 Avtalet syftar vidare till att varje medarbetare ska ges möjligheter och förutsättningar att 
påverka utformningen av den egna arbetssituationen, arbetsmiljön och hälsan liksom 
verksamhetens utveckling. Medarbetaren ska ges möjlighet till kompetens-och/eller 
yrkesutveckling.  



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-08-15 KS/2022:992

Utgångspunkten är att frågor ska behandlas av dem som är direkt berörda, med fördel så 
tidigt i processen som möjligt. På APT kan chef och medarbetare ha en gemensam 
dialog kring frågor som rör verksamheten inklusive arbetstid, bemannings och 
anställningsfrågor. Vid APT föreligger inget partsförhållande, där är alla medarbetare 
delaktiga. På övriga nivåer i organisationen sker samverkan mellan 
arbetsgivarföreträdare och de anställdas fackliga organisationer i samverkansgrupper. 
Medarbetare kan också ta kontakt med facklig företrädare om denne vill att en fråga 
som har tagits upp på APT ska tas upp i lokal samverkansgrupp. Arbetsgivaren/chefen 
ansvarar för att dagordning skickas ut i god tid inför APT och att medarbetarna har 
möjlighet att bidra med frågor. Arbetsgivaren/chefen ansvarar för att 
minnesanteckningar förs vid APT och att de finns tillgängliga för alla medarbetare. 
Minnesanteckningarna ska även delges lokal samverkansgrupp. Detta är viktigt ifall ett 
ärende överlämnas till fortsatt behandling i lokal samverkansgrupp.  
 I samverkansgrupp bereder parterna gemensamt ärenden som rör verksamheten, dess 
utveckling och arbetsmiljön inför beslut respektive vid uppföljning av verksamheten. 
Där fullgör arbetsgivaren sina skyldigheter enligt 11och 19  §§ MBL om inte annat 
överenskommits, samt AML. 
Denna möjlighet att som arbetstagare kunna påverka i frågor som handlar om 
arbetsmiljö, arbetstid, bemanning och anställning finns reglerat på ett unikt sätt i 
offentlig sektor och ersätter lagstiftning i såväl MBL som arbetsmiljölag och 
fackligförtroendemanna lag. Man har genom att teckna den här typen av avtal gått steget 
längre än MBL för att möjliggöra att medarbetarna får så stort inflytande som möjligt i 
frågor som rör deras anställningsförhållande, organisation och arbetsmiljö. Syftet är att 
detta utöver att göra arbetsplatsen mer attraktiv också ska bidra till en ökad 
verksamhetsutveckling. Att besluta om ett nytt avtal med ett liknande innehåll skulle 
förmodligen inte förändra så mycket då Orust kommun via sitt samverkansavtal flyttat 
över mycket av inflytandet till medarbetarna. Samverkansavtalet i Orust kommun är 
sprunget ur ett centralt kollektivavtal där denna förskjutning av inflytande möjliggörs. 
Att teckna ett annat avtal som inte har sin grund i ett centralt kollektivavtal men ändå 
reglerar samma område skulle kunna strida mot det gällande avtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 
 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
Administrativa enheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ann-Katrin Otinder 
HR chef





 Datum Diarienummer 1(2)
2022-08-22 KS/2022:416

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

Motion gällande jubileum av fartyget Westkust

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-22. 

Sammanfattning av ärendet
Kent Kihl, KD, inkom den 28 februari 2022 med en motion där Kent föreslår att 
kommunen ska uppmärksamma fartyget Westkusts 90-års jubileum med ett bidrag på 
100 000 kronor. Finansiering föreslås från kommunstyrelsens medel till förfogande. 

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för olika typer av kostnader enligt kommunens 
regler för föreningsstöd. Föreningar kan även ansöka om stöd till offentliga 
kulturarrangemang enligt reglerna för föreningsstöd. För att säkerställa en hantering där 
alla föreningar behandlas lika hänvisar förvaltningen till vårt föreningsstöd och att 
föreningen har möjlighet att ansöka om föreningsstöd för sitt jubileum.  

Utredning

Bedömning
Varje år fördelar kommunen ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer som 
bedriver sin verksamhet i kommunen. Kommunens regelverk för föreningsstöd ligger 
till grund för beslut om stöd och syftar till att alla föreningar behandlas lika.

Föreningen som äger fartyget Westkust har för 2022 ansökt och beviljats föreningsstöd 
för hyrd lokal, kajplats, elkostnad och aktivitetsstöd med totalt 71 007 kronor. 

I reglerna för föreningsstöd finns också en möjlighet att ansöka om stöd för anordnande 
av offentliga kulturarrangemang. Om kriterierna uppfylls i regelverket kan föreningen 
efter en ansökan beviljas stöd till sitt 90-årsjubileum. 

För att säkerställa en hantering där alla föreningar behandlas lika hänvisar förvaltningen 
till vårt föreningsstöd och att föreningen har möjlighet att ansöka om föreningsstöd för 
sitt jubileum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-22

Beslutet skickas till

Comfact Signature Referensnummer: 1430913
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Ekonomienheten
Fritidsenheten
Kristdemokraterna

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef

Comfact Signature Referensnummer: 1430913
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Kristdernokraterna på 0rust

Kommunstyf elsens ordförande

Otust Kommun

Motion $Testkust

Under förta äret beslutade majoriteten att inte längre finansiera åttonde klassernas seglingar med
Westkust. I de olika debattet som då fördes i kommunfullmäktige var det uppenbart att de flesta var för
att seglingarna skulle fortsätta, men regelverk och fuägan om från vems budget som skulle kostnaden tas.

| är är det 90 år sedan Westkust byggdes i I(arlsborg, Stiftelsen Westkust har för avsikt att denna
sommar genomföra en två veckors segling genom Göta älv till Vänern för attbesöka Kadsborg.

Som ett tecken på att kommunen uppskattar vad Westkust har gjort under åren och fortsätter att gön
föreslås att kommunen ger ett bidrag med 100 000 k som ett bidrag till jubileet. Medel tas från
kommunstyrelsens medel till förfogande.

I(ent IChl

Kristdemokr 
^tetna 

på Orust
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