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Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 
och i dagsläget omfattar cirka 170 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att 
årligen ta fram och jämföra resultat med varandra för att utveckla verksamheten. Men 
KKiK är mer än en samling relevanta nyckeltal. Det är också en arena för att utveckla 
och vässa styrningen och ledningen i kommunen. 

Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som 
stärker de förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med 
medborgarna. Det finns således ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges 
perspektiv som avspeglas i områdena och underliggande nyckeltal.

I rapporten redovisas Orust kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK. Saknas 
siffror för 2022 beror det troligen på att det inte finns nationell statistik för året, 
alternativt har vår kommun inte rapporterat in. Flera av de nyckeltal som Orust inte har 
rapporterad data på kommer att uppdateras under året. Kostnadsnyckeltal till exempel 
publiceras först efter att räkenskapssammandragen för kommunerna har kommit in till 
SCB, vilket innebär att de finns tillgängliga efter sommaren. 

För att visa hur resultaten är i jämfört med andra kommuner används färgerna rött, gult 
och grönt. De bästa 25 % har grön färg, de sämsta 25 % har röd färg och de 50 % i 
mitten har gul färg. 

För att analysera data, få mer information, se de senaste resultaten samt jämföra med 
andra kommuner besök webbplatsen www.kolada.se. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-24
Rapport Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2022

Beslutet skickas till
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Kommunens kvalitet i korthet 
Analysstöd för din kommun 
Vi har i denna rapport plockat ut några nyckeltal för just din kommun. Syftet är att ge stöd åt 
analysen av era resultat. De utvalda nyckeltalen som presenteras sticker ut antingen på ett 
negativt eller på ett positivt sätt. Till skillnad från färgsättningen i nedanstående tabeller, som 
endast visar det senaste året, har vi också försökt bedöma trender. Nyckeltalen i KKiK delas in i 
tre olika områden: Barn och unga, Stöd och omsorg, Samhälle och miljö. 

Viktigt att ni gör er egen analys 
Se det som en vägledning, men det är viktigt att ni gör egna värderingar och avvägningar i er 
egen analys. Värderingar och avvägningar som exempelvis även bygger på kompletterande 
fakta och annan kunskap ni har inom området. 

Barn och unga 
Området Barn och unga beskriver en målgrupp som ofta är prioriterad. Flertalet av nyckeltalen 
avser utbildningsverksamheten och hur det går för barnen i skolan, men även nyckeltal kopplat 
till barn och unga inom kultur- och fritid finns med i detta område. 

ID  Nyckeltal  År  Orust  

Alla 
kommuner 

(ovägt 
medel)  

N11102  Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, 
lägeskommun, antal  

2021  5.6  5.2  

N11008  Kostnad förskola, kr/inskrivet barn  2021  165 533  162 320  

N15452  Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala 
skolor, andel (%)  

2022  72  67  

N15485  Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, 
andel (%)  

2022  83.0  85.9  

N15436  Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, 
andel (%)  

2022  91.6  82.0  

N15428  Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel 
(%)  

2022  92.4  83.5  

N15659  Elever i åk 8: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat “Helt 
och hållet” eller “Till stor del”, (%)  

2022  83.9  60.4  



ID  Nyckeltal  År  Orust  

Alla 
kommuner 

(ovägt 
medel)  

N15722  Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, 
andel (%)  

2022  93.3  90.6  

N15027  Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev  2021  137 939  122 722  

N17467  Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)  2022  30.8  63.8  

N17461  Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)  2022  73.1  72.7  

N17625  Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, 
hemkommun, andel (%)  

2021  3.6  5.9  

N17005  Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev  2021  133 982  141 334  

N09805  Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 
inv 0-18 år  

2019  209.8  59.4  

U09800  Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år  2021  17  22  

N09890  Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)  2021  24  15  

Stöd och omsorg 
Området Stöd och omsorg fokuserar på de målgrupper som behöver service inom 
specialiserade verksamheter utifrån sina specifika behov. Området kännetecknas av att många 
personer är i en utsatt situation och i beroendeställning 

ID  Nyckeltal  År  Orust  

Alla 
kommuner 

(ovägt 
medel)  

U30453  Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad 
situation, andel (%)  

2020  92  77  

U31462  Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, andel (%)  

2022  75  80  

U31402  Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom 
försörjningsstöd, medelvärde  

2022  22  16  

N30101  Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv  2021  4 382  4 825  

U28570  Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma  2022  75  81  

U28532  Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om 
saker som är viktiga, andel (%)  

2022  62  75  



ID  Nyckeltal  År  Orust  

Alla 
kommuner 

(ovägt 
medel)  

N25018  Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning 
från FK enl SFB, kr/inv  

2021  7 815  7 447  

U23401  Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde  

2022  27  53  

U21401  Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar, medelvärde  

2022  17  16  

U23488  Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av 
maxpoäng  

2022  70  55  

U23471  Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  2022  80  77  

U21468  Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  2022  88  88  

U23490  Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, 
antal  

2022  0.051  0.046  

N20048  Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+  2021  231 203  255 819  

Samhälle och miljö 
Samhälle och miljö är ett brett område. Här återfinns nyckeltal som mäter kommunens service 
till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen. Kommunal service som bibliotek återfinns 
också här. Här mäter vi dessutom delaktighet. Utöver det behandlar området ett hållbart 
samhällsbyggande, både socialt vad avser arbetsmarknad, ekonomiskt kopplat näringsliv och 
miljömässigt genom miljönyckeltal. 

ID  Nyckeltal  År  Orust  

Alla 
kommuner 

(ovägt 
medel)  

U00454  Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng  2022  67  63  

U40455  Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare 
som börjat arbeta eller studera, andel (%)  

2021  29  40  

N18409  Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, 
andel (%)  

2021  18  39  

U07451  Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI  2018  64  73  

U00811  Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig 
till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal 
dagar  

2021  118  28  



ID  Nyckeltal  År  Orust  

Alla 
kommuner 

(ovägt 
medel)  

U07801  Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)  2021  503  496  

U50102  Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande  2019  37  59  

U00502  Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)  2021  36.6  44.1  

U07514  Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)  2021  60  29  

    

Negativa avvikelser 
Här har vi plockat ut nyckeltal där kommunen har negativa avvikelser. I första hand har vi valt ut 
nyckeltal där trenden är negativ och kommunen sticker ut jämfört med andra. Men vi har i vissa 
fall också tagit med nyckeltal där trenden inte är entydigt negativ, men där värdet generellt sett 
är sämre än kommungenomsnittet de senaste åren. 

Orust har 1 nyckeltal där resultatet är sämre än andra samtidigt som trenden är negativ. Det 
finns också 0 nyckeltal där trenden inte är entydigt negativ, men där vi ser svaga resultat jämfört 
med andra. 



 

Positiva avvikelser 
Här har vi plockat ut nyckeltal där kommunen har positiva avvikelser. I första hand har vi valt ut 
nyckeltal där trenden är positiv och kommunen sticker ut jämfört med andra. Men vi har i vissa 
fall också tagit med nyckeltal där trenden inte är entydigt positiv, men där värdet generellt sett är 
bättre än kommungenomsnittet de senaste åren. 

Orust har 5 nyckeltal där resultatet är bra samtidigt som trenden är positiv. 
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Verksamhetsberättelse 2022 för sektor ledning och 
verksamhetsstöd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd 
daterad 2023-01-31.

Sammanfattning av ärendet
Sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en verksamhetsberättelse för 2022.
Totalt redovisade sektorn ett budgetöverskott på 2,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror i 
huvudsak på ett överskott inom flyktingmottagningen. Till följd av kriget i Ukraina har 
kommunen fått högre ersättning än vad kostnaderna uppgick till. Sektorn har också haft 
kostnader för ombyggnation i kontaktcenter, men dessa finansieras bland annat genom 
lägre personalkostnader inom sektorn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26
Verksamhetsberättelse 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd daterad 2023-01-
31.
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Ekonomienheten
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1 Ekonomisk redovisning och analys 

Sektorn totalt, mnkr 
Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Helårsprognos oktober Utfall föregående år 

Intäkter 10,6 16,4 13,4 10,3 

Kostnader -78,2 -81,8 -80,5 -68,2 

-varav 
personalkostnader 

-46,1 -43,6 - -39,7 

-varav lokalkostnader -4,4 -4,4 - -3,8 

Nettokostnader -67,6 -65,4 -67,1 -58,0 

Budgetram -67,6 -67,6 -67,1 -59,1 

Avvikelse 0 2,2 0 1,1 

 

Fördelning nettokostnad, 
mnkr 

Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Avvikelse helår 
Avvikelse helår 
föregående år 

Sektorsövergripande -5,3 -4,9 0,4 0,8 

HR-enhet -9,9 -10,0 -0,1 -0,1 

Ekonomienhet -10,9 -10,8 0,1 0,5 

Administrativ enhet -13,8 -14,0 -0,2 0,4 

Utvecklingsenhet -11,6 -9,5 2,1 -0,2 

Digitaliseringsenhet -16,1 -16,2 -0,1 -0,2 

Summa -67,6 -65,4 2,2 1,1 

1.1 Analys av utfall 

Sektor ledning och verksamhetsstöd redovisar en positiv budgetavvikelse på 2,2 mnkr. 
Största anledningen till det positiva resultatet har sin förklaring inom flyktingmottagningen. 
Till följd av kriget i Ukraina har kommunen fått högre ersättning än vad kostnaderna uppgick 
till. Sektorn har också haft kostnader för ombyggnation i kontaktcenter, men dessa 
finansieras bland annat genom lägre personalkostnader inom sektorn. Orsaken till 
differensen mellan prognosen i oktober och helårsutfallet beror på att beslut om 
dagersättning för mottagna personer från Ukraina kom först i slutet av december. Detta 
förbättrade resultatet med 1,1 mnkr. 

HR-enheten, -0,1 mnkr 
Resultatet blev en avvikelse mot budget med -0,1 mnkr. 
De fackliga verksamheterna genererade för andra året i rad ett överskott med 0,4 mnkr. 
Verksamheten för friskvård som sedan länge varit underbudgeterad, fick en avvikelse mot 
budget på -0,3 mnkr. Verksamheten för centrala utvecklingsinsatser gav en budgetavvikelse 
på -0,2 mnkr. Kostnaderna för företagshälsovården blev 0,4 mnkr högre än budgeten, men 
samtidigt erhölls ett obudgeterat bidrag från Försäkringskassan på 0,3 mnkr. 
 
Ekonomienheten, +0,1 mnkr 
Ekonomi- och upphandlingsenhetens lönekostnader blev 0,3 mnkr lägre än budgeterat på 
grund av frånvaro, samtidigt blev konsultkostnader 0,1 mnkr högre än budgeterat på grund 
av lokalkapacitetsutredningar inom skola och kommunhus. De kommunövergripande 
försäkringskostnaderna för kommunen blev 0,1 mnkr högre än budget på grund av en kraftig 
premiehöjning för miljöansvarsförsäkringen. 
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Administrativa enheten, -0,2 mnkr 
Budgetavvikelsen för enheten blev betydligt lägre än i prognosen som gjordes i oktober, då 
den låg på -1,1 mnkr. Det beror på lägre färdtjänstkostnader och lägre personal- och 
konsultkostnader. Kontaktcenter redovisade en budgetavvikelse på totalt -1,1 mnkr. Det 
beror på att kostnader som uppstod i samband med ombyggnationen redovisas som 
driftkostnader och var helt obudgeterade. Övriga delar inom enheten redovisade 
budgetöverskott vilket orsakats av lägre personalkostnader till följd av frånvaro och vakans. 
 
Utvecklingsenheten, +2,1 mnkr 
Resultatet blev ett budgetöverskott på 2,1 mnkr och beror på att verksamheten för 
flyktingmottagning fick högre ersättning från Migrationsverket än vad kostnaderna uppgick 
till med anledning av kriget i Ukraina. Resultatet blev 1,3 mnkr högre än bedömningen i 
oktoberprognosen. Största orsaken till avvikelsen beror på att beslut om dagersättning för 
mottagna personer från Ukraina kom först i slutet av december. Det förbättrade resultatet 
med 1,1 mnkr. 
 
Digitaliseringsenheten, -0,1 mnkr 
Av enhetens totala nettobudget på 16,1 mnkr blev det ett budgetunderskott på -0,1 mnkr. 
Inköp av datorer överskred budget och kostnaderna för licenser och serviceavtal blev högre 
än budget. Samtidigt blev personalkostnaderna lägre än budget. 

1.2 Investeringar 

Sektor Ledning och verksamhetsstöd förbrukade ungefär hälften av sin investeringsbudget 
för året.  Flera IT-investeringar har inte genomförts som planerat, för merparten av dessa 
begärs nu att investeringsbudgeten flyttas till 2023. Även investering i fiberstamnät på 
Käringön har skjutits upp till 2023. 

Av den totala investeringsbudgeten för 2022 på 9,7 mnkr förbrukades 4,4 mnkr. Bland de 
större investeringsutgifterna kan nämnas nätverk, switchar och accesspunkter 1,2 mnkr, 
insatskapital till Kommuninvest 1 mnkr, ny webbplats 0,6 mnkr och ärendesystem till 
kontaktcenter 0,4 mnkr. 

1.3 Händelser under året 

Strax innan sommaren startade Orust och Tjörn sitt samarbete avseende alkoholtillsyn. Orust 
anställde ytterligare en medarbetare, och nu arbetar de båda alkoholhandläggarna tillsammans 
med de båda kommunerna. Detta leder till en högre tillgänglighet för kommunernas 
företagare, mindre sårbarhet och ett bra kompetensutbyte. 

I september genomfördes det allmänna valet. Flera av medarbetarna på sektorn deltog i 
arbetet, både med administrativa förberedelser och under valhelgen. 

Kontaktcenter öppnade i oktober, efter att flertalet av kommunvägledarna anställts i augusti 
och därefter förberett sig genom att lära sig så mycket som möjligt om till exempel 
arbetsuppgifter, kommunens organisation och det nya verksamhetssystemet Artvise. 
Lokalerna byggdes om under sen vår, så att de var väl anpassade för besökare såväl som 
medarbetare lagom till öppning. 

Ett utvecklingsarbete kring ökad kvalitet på dokumenthanteringen påbörjades. Enheten 
gjorde bland annat en utredning kring förutsättningarna för en centraliserad registratur. 

I början av året tecknades ett nytt avtal mellan kommunen och Orustbostäder beträffande 
kommunala lägenheter. Kommunen får hyra högst 60 lägenheter som hyrs ut i andrahand 
under en prövotid. Om hyresgästen skött sig erbjuds ett förstahandskontrakt efter 
prövotiden. Avtalet ska utvärderas efter ett år. 

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

Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld har varit ovanligt skakig under året. Det har 
inneburit ett svårare prognos- och budgetarbete utifrån osäkerheter kring pris- och 
kostnadsökningar. Under våren togs en tioårig ekonomisk långtidsprognos fram. Den visar 
att kommunen trots en stor ökning av andelen äldre förväntas ha positiva resultat om 
verksamheten i övrigt är oförändrad och bidraget i kostnadsutjämningen ökar med andelen 
äldre. Prognosen bygger också på att äldreomsorgen byggs ut inom hemtjänsten och inte 
med fler platser inom särskilt boende. 

Ännu en upphandling har genomförts av samverkanspartner i att utreda och eventuellt bygga 
ett trygghetsboende i Ellös på gamla låg- och mellanstadieskolan. Under hösten har 
utredningar i samband med detaljplanearbetet startat samt framtagande av förslag på 
byggnad. Planerad inflyttning i Ellös nya trygghetsboende är hösten 2026 och i Henån där vi 
väntar på miljödom beräknas inflyttning kunna ske i det nya trygghetsboendet i början av 
2026. 

Under året har flera stora lokalprojekt startat. Projekten befinner sig i olika stadier allt från 
behovsbeskrivning till projektering och påbörjad byggnation. Det har funnit behov av att se 
över projektmodellen och i slutet av året förtydligades roller och ansvar. 

I syfte att stärka barn som lever med föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa, separation eller 
våld i nära relation startade Klubb Busa. Arbetet sker i samarbete med 
barnrättsorganisationen Junis. Efter en lite trög start kom verksamheten igång och en grupp 
barn har nu påbörjat sin resa med att hitta verktyg för att vara rustade att bättre klara sin 
vardag. Verksamheten går 2023 över i sektor omsorgs regi. 

Med syftet att bryta ensamheten för våra äldre invånare, startade projektet Mötesplats Äldre. 
Under året har fyra mötesplatser i våra tätorter skapats och ca 100 aktiviteter har genomförts 
med ett gott deltagande. Arbetet har varit så välbesökt och uppskattat att Folkhälsorådet valt 
att fortsätta även under 2023 och också öppna upp för andra vuxna som känner sig 
ensamma. 

En seniormässa genomfördes under hösten i Henån skola där elever deltog och serverade 
fika. Den blev väldigt lyckat med många deltagare. Att det genomfördes på Henån skola 
tillsammans med eleverna gav också en viktig dimension. 

En stor gemensam nödvattenövning har genomförts tillsammans med grannkommunerna 
Tjörn och Stenungsund. 

Ett kluster för maritima näringar har skapats i syfte att titta på restflöden och om det är 
möjligt att skapa nya affärsmöjligheter utifrån dessa. 

I februari 2022 bröt kriget i Ukraina ut och det blev en omfattande flyktingvåg. Samtliga 
kommuner fick uppdraget att rusta för att ta emot flyktingar. Med samlade krafter inom 
organisationen och stort engagemang från frivilliga invånare rustade vi för ca 75 platser. 
Migrationsverket valde att inte förlägga flyktingar till Orust i ett första skede. Vi fick olika 
besked om hur många flyktingar som i ett senare skede skulle placeras på Orust. Som mest 
uppgifter om 200 till slutligen ingen placering. Detta ställde stora krav på oss som 
organisation. Samtidigt fick vi ca 40 egenbosatta Ukrainska flyktingar som bodde hos 
privatpersoner. Dessa har vi kontinuerlig kontakt med och vi har hittat kreativa lösningar för 
både boende, undervisning i svenska och arbete. Vi är särskilt glada åt att samtliga Ukrainska 
flyktingar fick arbete under sommaren. 

RISE- projektet för planering och byggnation av alternativ cykelväg i Henån startade under 
året. 
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Det har varit ett intensivt arbete med att arbeta fram en ny webbplats. Arbetet har gått i 
rekordfart och allt är på plats för lansering strax efter årsskiftet. Kommunen får nu en 
modern webbplats med ny grafisk profil, bättre tillgänglighet, bättre sökmotor, enklare 
navigering, ökat funktionalitet i mobilen samt samtliga e-tjänster och en rad nya e-tjänster 
finns samlade i en portal. Dessutom är vi först ut i Västsverige med en bygglovsmodul. 

Servicebussarna körde igång under året och det har gått över förväntan med mer än dubbelt 
så stort intresse för resande än vad som planerades för. 

Under året har processen med att ta fram en medarbetarplattform slutförts och nu pågår ett 
arbete med att skapa en film som beskriver medarbetarplattformen på ett enkelt, tydligt och 
attraktivt sätt. Ett arbete med att skapa en chefsplattform har inletts och uppstarten av detta 
arbete genomfördes i samband med chefsdagarna i oktober. En process för att arbeta med 
aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagstiftningen är utarbetad och pågår nu ute i 
verksamheterna. Medarbetarenkäten är genomförd och påvisade ett fantastiskt resultat där 
kommunen i princip förbättrade sitt resultat inom samtliga områden. Arbetet med 
onboardingprocessen har fortlöpt och som en del i detta finns nu ett digitalt anställningsavtal 
med en integration till lönesystemet. Detta digitala anställningsavtal används av ca en 
tredjedel av kommunens chefer och målet är att samtliga ska använda det. 

Ett projekt har under året pågått med syftet att förflytta bemanningsenheten från omsorgen 
till sektor ledning och verksamhetsstöd. Syftet är att bli en centraliserad bemanningsenhet 
organiserad under HR enheten som nu även kommer att stötta övriga sektorer med bland 
annat korttidsrekrytering. Den centraliserade bemanningsenheten startar upp under våren 
2023. Utbildningen i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud har under året utökats till att 
omfatta fler utbildningstimmar och cheferna har under året också erbjudits utbildning inom 
rekrytering, lönesättning, samverkan, diskriminering samt rehab. I september genomfördes 
en introduktionsdag för alla nyanställda och detta var den första introduktionsdagen sedan 
september 2019 på grund av pandemin. 

HR specialisterna har under året lagt mycket resurser på att säkerställa att det politiska 
beslutet om besök på företagshälsovård och förstadagsintyg efter fem frånvarotillfällen 
efterlevs i verksamheterna. 

Versionsuppdateringen av personalsystemet eCompanion till eC+ har varit kraftigt försenat 
på grund av oförmåga från leverantören Evry att hålla tidsramarna i projektplanen. Denna 
situation har varit mycket utmanande för löneadministrationen som har haft mycket hög 
arbetsbelastning. 

Arbetet med e-tjänster pågår i alla verksamheter utifrån prioriteringslista. Flera stora 
införandeprojekt har pågått parallellt i kommunen under året. Inom sektor lärande har 
verksamhetssystemet Schoolsoft driftsatts under hösten. Andra verksamhetssystem som 
införts under året var kundtjänstsystemet Artvise som stödjer arbetet i kontaktcenter samt 
kommunens nya hemsida. Inom sektor omsorg fortsätter arbetet med digitalisering och 
digital signering läkemedel och digitala läkemedelsskåp infördes under året. Sektor 
samhällsutveckling har infört en funktion för informationsskärmar i offentliga miljöer under 
året. Lösningen beslutades bli standard för kommunen och hittills har idrottshallarna i Ängås 
och Henåns skola samt biblioteken försetts med skärmar. Nu pågår arbetet med att driftsätta 
och börja publicera information på skärmarna. 

1.4 Framtid 

Fler arbetsuppgifter kommer att lämnas över från verksamheterna till kontaktcenter under 
2023. Det är viktigt att ha en ständig dialog mellan verksamhet och kontaktcenter för att 
optimera kontaktcenters verksamhet så att den är till gagn för kunder och kommunens 
verksamhet så mycket som möjligt. 

Ett samarbetsprojekt mellan registrator, kommunsekreterare, arkivarie och systemansvarig 
för ärendehanteringssystemet Lex ska resultera i en ökad kvalitet på kommunens 
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dokumenthantering. Detta måste omfatta och få effekter på kommunens alla verksamheter. 

Under 2023 införs ett nytt budget och prognosverktyg med förbättrade analysmöjligheter för 
cheferna. Förhoppningen är att cheferna ska få ett användarvänligt och enkelt system som 
underlättar det ekonomiska planerings- och uppföljningsarbetet. 

Åren 2023-2024 ser ekonomiskt tuffare ut för kommunen. Eventuellt behövs kortsiktiga 
åtgärder vidtas för att klara en ekonomi i balans. 

Kompetensförsörjningen är den största utmaningen som kommunen har framför sig. Detta 
kommer att ställa stora krav på HR funktionen. Under 2023 måste en verksamhet skapas 
tillsammans med den nya centraliserade bemanningsenheten som möter dessa utmaningar 
och som på ett optimerat sätt kan stötta verksamheterna i denna utmaning. 

HR enheten har startat upp en arbetsgrupp med representanter från verksamheterna för att 
ur ett strategiskt och kommunövergripande perspektiv arbeta med 
kompetensförsörjningsutmaningen både på kort och lång sikt. 

Kommunens frågor blir allt mer komplexa, det är därför viktigare än någonsin med ett gott 
samarbete såväl internt som externt. Även en ökad dialog med medborgarna ser vi som en 
framgångsfaktor för att veta att vi gör rätt prioriteringar för framtiden. 

Det förebyggande arbetet står mer i fokus och tidiga insatser i syfte att både förebygga 
psykisk ohälsa och ökad kriminalitet i samhället, tar sig nya uttryck. En ny lag om 
kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet träder i kraft 2023. Att bättre låta 
barnkonventionens intentioner genomsyra hela vår verksamhet ger också bättre 
förutsättningar för nästa generation invånare. 

Ett ökat fokus på samhällets risk- och sårbarhetsarbete samt beredskap. Även här är det 
förebyggande arbetet viktigt, som att förebygga risker i vår verksamhet på ett systematiskt 
sätt. Därför kommer vi att utveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. 

En stor osäkerhetsfaktor för framtiden är hur flyktingsituationen kommer att utvecklas, både 
utifrån kriget i Ukraina samt ett förändrat klimat. 

En ökad satsning på näringslivsfrågorna sker med start 2023. Då näringslivet kommer att ha 
det ansträngt de närmaste åren, behöver kommunen finnas med för att tillsammans med 
näringslivet skapa så bra förutsättningar som möjligt för att näringslivet fortsatt ska kunna stå 
för tillväxt, arbetstillfällen och bidra till den gemensamma välfärden samt ligga väl med 
omställningen av samhället. 

Ett ökat fokus på infrastruktur, mobilitet och kollektivt resande. Området är strategiskt 
viktigt för Orust då vi är beroende av pendling, kompetensförsörjning och en omställning av 
samhället. Förslag på ny Översiktsplan 2040 lägger också ett ökat fokus på kollektivt resande. 
Vi behöver vara kreativa och både nyttja de möjligheter vi har inom ramen för redan 
etablerad kollektivtrafik och infrastruktur. Men vi behöver också vara långt mer offensiva i 
hur vi arbetar med andra alternativa sätt för mobila lösningar. 

En av vår tids stora utmaningar är pågående klimatförändringar och förlust av biologisk 
mångfald. Orust kommun är framgångsrika när det gäller förlust av biologisk mångfald, men 
det finns mer att göra, där kommunen som organisation och våra invånare kan bidra på olika 
sätt. När det gäller klimatanpassning samt åtgärder i syfte att minska utsläppen av 
växthusgaser, gör vi idag en rad åtgärder som går åt rätt håll. Likaså ett ökat fokus på 
energieffektivisering ger en positiv utveckling.  Arbetet behöver fortsätta och intensifieras för 
att klara du utmaningar som samhället står inför. 

Under 2023 fortsätter digitaliseringsarbetet med nya e-tjänster, M365, nytt Intranät och 
utöver det fortsatta förbättringar av den bakomliggande IT-infrastrukturen. Driftsättningen 
av HR-systemet har försenats och är nu planerad till oktober/november. 
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2 Måluppfyllelse och analys 

2.1 Attraktiv kommun 

2.1.1 Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

 
Delvis 
uppfyllt 

Kontaktcenter invigdes i oktober. Hittills är vår uppfattning att externa kunder såväl som 
kommunens verksamheter upplever att kvaliteten på bemötandet och tillgängligheten varit hög. 
Öppettiderna har varit mer generösa än tidigare och många frågor kan besvaras direkt i 
kontaktcenter. Allteftersom kommunvägledarna blev mer erfarna i sin roll och verksamheterna 
lämnar över fler arbetsuppgifter till kontaktcenter, kommer bemötande och tillgänglighet 
sannolikt kunna bli än bättre. 

Utvecklingsgruppen har arbetar fram förslag på Riktlinjer för tillgänglighet och service som skall 
gälla alla medarbetare i organisationen. Material för implementering i organisationen är klart och 
finns tillgängligt för att användas på t ex. arbetsplatsträffar. 

Under året har arbetet varit intensivt med en ny webbplats där tillgängligheten varit i fokus. Den 
nya webbplatsen skall vara tillgänglig för alla har förbättrad navigering, enklare att använda i 
mobilen, lättläst och med förbättrade möjligheter för de som inte har svenska som modersmål 
eller behöver stöd på olika sätt för att kunna ta del av informationen på vår webbplats. 
Kommunens samtliga e-tjänster finns också samlade i en e-tjänstportal. 

Målsättningen för arbetet med e-tjänster uppfylldes och 31 e-tjänster publicerades under året. 
Bl.a. synpunkter, klagomål, beröm och frågor, bygglov, avfallshantering och tider i idrottshallar. 

 

  Indikator Målvärde 
Utfall 
T3 2022 

Kommentar 

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

85 90 Samtliga e-post, 60 st, besvarades i 
undersökningen (dock några lite senare än inom 
en dag). Flertalet besvarades av registrator eller 
kontaktcenter. Genom att ha centraliserat 
hanteringen av e-post har målvärdet överträffats. 

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

60 36 Dessvärre blev utfallet sämre än tidigare. 
Mätningen gjordes mitt under införandet av 
kontaktcenter, vilket innebar att vår svarstjänst, 
Kalix24, kopplade de flesta samtal. Detta kan ha 
inneburit felkopplingar. Mätningen visar också att 
i de fall samtalen kopplats fram till rätt 
handläggare har det tagit lång tid tills någon 
svarat. Inom detta område finns 
förbättringspotential inom hela kommunen. 

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

88 82 Måttet visar en subjektiv bedömning av vilket 
bemötande man fick när man kontaktade 
kommunen via telefon. Utfallet nådde inte riktigt 
upp till målvärdet. Dock kan sägas att det ligger i 
nivå med övriga kommuner. 

 Antalet nya e-tjänster i 
kommunen (st) 

30 31 Målet för e-tjänstearbetet uppfylldes. Några av e-
tjänsterna som levererades under året ersätter likt 
förra året ett flertal blanketter som i flera fall 
vilket effektiviserar användningen både för 
sökande och handläggningen. För att samordna 
arbetet med den nya hemsidan valde vi mot slutet 
av året att skjuta upp integrationsarbeten på de 
mer avancerade e-tjänsterna för att istället hinna 
med fler enkla e-tjänster. 

I början av 2023 kommer e-tjänsterna som skulle 
integreras med bakomliggande system att göras 
klart och en ny prioriteringslista ska beslutas för 
vilka e-tjänster som ska göras under våren. 
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2.1.2 En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i 

 
Uppfyllt 

Orust kommun har under våren anställt ytterligare en medarbetare som arbetar med alkohol- och 
tobakstillstånd för Orusts och Tjörns kommuner. Detta innebär en minskad sårbarhet och 
dessutom en ökad möjlighet att utbyta erfarenhet. Responsen från Tjörns kommun och 
företagarna på Tjörn har varit god. Likaså har Orust kommuns företagare gagnats av den ökade 
tillgängligheten och kompetensen. 

Under våren togs beslut om lägre egenavgifter i färdtjänsten. Nu ligger en färdtjänstresa inom 
kommunen på samma nivå som motsvarande inom Stenungsunds kommun, vilket gett vissa 
kommuninvånare ökade möjligheter att resa. Resandet ökade kraftigt mellan åren 2021 och 2022, 
sannolikt mest på grund av att pandemins effekter, men kanske har också antalet resor ökat något 
på grund av de lägre egenavgifterna. 

En stor del av upphandlingsplanen för året har genomförts. Runt 7-10 planerade entreprenader 
flyttades fram till 2023 på grund av att projekten blivit försenade. Av de upphandlingar som blev 
klara kan nämnas kundtjänstsystem kontaktcenter, solceller till Ängsvikens särskilda boende, 
fiskare för draggning av spökfiskeredskap, däckhotell med däckservice, nybyggnation Ellös 
förskola, trygghetsboende Ellös, snöröjning och halkbekämpning, gratifikationer, ombyggnation 
Ågården, ny webbplats, visselblåsartjänst samt flertalet ramavtal för löpande tjänster. 

Som ett led i genomförandet av Medborgarlöftet har vi i samverkan med kommunpolisen arbetat 
med trygghetsfrågor, i form av frukostmöte för näringslivet, kvällsmöte med de gröna näringarna 
och en trygghetsvandring på verksamhetsområde. Insatserna har varit mycket uppskattade. 

Andra trygghetsskapande förebyggande åtgärder är Klubb BUSA med syfte att stärka barn som 
lever med föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa, separation eller våld i nära relation. Arbetet sker 
i samarbete med barnrättsorganisationen Junis. En grupp barn har nu påbörjat sin resa med att 
hitta verktyg för att vara rustade att bättre klara sin vardag. Verksamheten går 2023 över i sektor 
Omsorgs regi. Med syftet att bryta ensamheten för våra äldre invånare, startade projektet 
Mötesplats Äldre. Under året har 4 mötesplatser i våra tätorter skapats och ca 100 aktiviteter har 
genomförts med ett gott deltagande. Arbetet har varit så välbesökt och uppskattat. 

En omfattande insats har lagts under året i arbetet med ny översiktsplanen där 
turism/besöksnäring och näringsliv är viktiga delar. Även den blå översiktsplanen (tillsammans 
med Tjörn) lyfter fram turismens och de blå näringarnas betydelse. 

Projekt BAS (ERASMUS) har påbörjats i syfte att ge oss ökat kompetens och bättre 
förutsättningar att arbeta med att attrahera företag till Orust. En utbildningsmodul är under 
framtagande för våra handläggare i myndighetsutövning och i projekt Lyskraft skall ett 
marknadsföringsmaterial tas fram för ett av våra verksamhetsområden. Vi har slutfört vårt 
uppdrag i Ett Enat Bohuslän, vilket är att bjuda in kommunernas tillståndsgivare till föreläsningar 
och samverkan för att underlätta för turistföretagen. Det är en återkommande aktivitet som vi 
gjort sedan 2016. 

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

 

Status Uppdrag Kommentar 

 Avslutad i) Förbättra företagsklimatet 
genom samverkan mellan 
kommun och näringsliv. 

Näringslivsrådet har haft två möten under året och 
arbetat med ny översiktsplan och fokusområden som 
kompetensförsörjning, infrastruktur och bygglov. Ett 
frukostmöte har genomförts med STO kommunerna 
och Företagarna. Inom ramen för medborgarlöftet 
har det varit fokus på näringsliv och trygghetsfrågor i 
samarbete med kommunpolisen. Det har genomförts 
trygghetsvandring på ett verksamhetsområde och 
Gårdssamverkan med fokus trygghetsfrågor har 
startat. 

I november samlades ett tjugotal företag i Ellös för 
diskutera hur industriell symbios kan vara en 
möjlighet för företag att minska sina kostnader 
genom nya affärsmodeller, samtidigt som man 
minskar den negativa miljöpåverkan. Frågan var 
också om den enes restavfall kan vara någon annans 
råvara. Dagen genomfördes i samverkan med 
Symbioscentrum Sotenäs, Innovatum och Chalmers. 
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Status Uppdrag Kommentar 

Resultatet blev att två utvecklingsgrupper bildades 
med inriktning på sill och musslor. 

Fortsatt sker samarbete med stödfunktioner för 
näringslivet som ALMI och Position Väst i syfte att 
skapa goda förutsättningar för våra företag att 
fortsätta utvecklas. Under året har vi samarbetat i 
flera kompetensförsörjningsprojekt riktat till 
näringslivet som Fenix och Hållbar besöksnäring 
Väst. 

Vi ingår i olika nätverk och samverkansformer som 
har gjort att företag givits möjlighet att utvecklas och 
kompetensutvecklas. Det är av största vikt att detta 
görs i tider av ökad konkurrens och förändrad 
konjunktur när pressen på våra företag är stor. 

Facilitering av ett flertal större företagsfrågor 
avseende etablering och utveckling har genomförts. 

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

Avslutad i årsredovisningen 2021. 

 Avslutad g) Utreda fler möjligheter för 
äldre att till en låg avgift resa 
kollektivt inom Orust kommun. 

Avslutad i årsredovisningen 2021. 

 

  Indikator Målvärde 
Utfall 
T3 2022 

Kommentar 

 Sammanfattande 
omdöme om 
företagsklimatet i 
kommunen (Svenskt 
näringslivs enkät betyg 
1-6) 

3 2,78 Svenskt näringslivs enkät om näringslivsklimatet 
besvarades av 105 företag. Enkäten är i tre delar, 
varav sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet och enkätsvaren är klara. I årets 
ranking hamnade Orust på plats 281, det är en 
minskning med 3 platser sedan föregående 
mätning. De enkätfrågor som haft störst 
förbättring var inom kommunens information till 
företag och upphandling, de enkätfrågor med 
störst försämring var påverkan av 
brottslighet/otrygghet samt tillgång till 
kompetens. 

Betyget för sammanfattande omdöme hamnade 
2021 hamnade på 2,6 (på en 6-gradig skala) och 
betyget 2022 hamnade på 2,78. En förbättring 
men når inte riktigt upp till målvärdet. 
Riksgenomsnittet var 3,2. 

 Andel elever i åk. 9 (15 
år) som 
intensivkonsumerar 
alkohol någon gång i 
månaden eller oftare 
(%) 

14 4 Drogvaneundersökningen görs var tredje år och 
har genomförts under hösten 2022. Resultatet 
visar en betydlig minskning av 
intensivkonsumtionen i åk 9 vilket är positivt. 

Några av de insatser som gjorts är deltagande i 
kampanjer i syfte att stoppa langning och 
föreläsningar riktat till föräldrar. Tidiga insatser 
görs för att fånga upp de ungdomar som ligger i 
riskzon för alkohol- och drogmissbruk i 
samarbete med polis, socialtjänst, fritid och skola. 



Verksamhetsberättelse 2022 

 

 

11 

 

 

  Indikator Målvärde 
Utfall 
T3 2022 

Kommentar 

 Har upplevt hot och 
våld i hemmet, barn 15 
år (%) 

6  Det råder en osäkerhet om tillförlitligheten i 
underlaget, varför vi väljer att inte presentera 
någon siffra. I kommunens välfärdsredovisning 
kommer det att granskas och presenteras. Några 
av de åtgärder som initierats av Folkhälsorådet 
under året är uppstart av klubb BUSA , en 
stödgruppsverksamhet som bland annat riktar sig 
till barn och unga som lever med missbruk och 
/eller hot och våld i familjen. 

Arbetar med att tidigt upptäcka barn och unga 
som lever i familjer med våld för att kunna ge 
stöd och hjälp. Framtagande av 
informationsmaterial vart man kan vända sig vid 
behov av stöd och hjälp 

 Vunna 
överklaganden % 

90 100 Inom upphandlingsenheten och administrativa 
enheten finns det inga inkomna eller pågående 
överprövningar under 2022. Bedömningen är att 
målvärdet uppnås. 

 Andel elever i åk. 9 (15 
år) som har använt 
narkotika 
överhuvudtaget (%) 

10 7 Drogvaneundersökningen görs var tredje år och 
har genomförts under hösten 2022. Resultatet 
visar en minskning av de som prövat narkotika i 
åk 9. Arbetet fortsätter med tidiga insatser i syfte 
att fånga upp de ungdomar som ligger i riskzon 
för alkohol- och drogmissbruk, ett samarbete 
med polisen, socialtjänsten, fritid och skolan. 
Uppstart av klubb BUSA, en 
stödgruppsverksamhet som bland annat riktar sig 
till barn och unga som lever med missbruk i 
familjen. 

2.1.3 Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden 

 
Uppfyllt 

Antal följare på våra sociala medier ökar kontinuerligt. Orust kommun hamnade under året som 
bästa kommun på Facebook när det gäller störst tillväxt av följare, mest engagerade följare och 
bästa kommun totalt. Vi hamnade också på 1:a plats vid mätning av Sveriges bästa företag och 
organisationer inom kategorin myndighet och kommun på Instagram. På LinkedIn är vi en av de 
kommuner i Sverige som ökar sina följare mest. 

Under året har den nya webbplatsen färdigställts med ökad tillgänglighet och en uppdatering av 
den grafiska profilen. Arbetet har gått i rekordfart och Orust kommun får nu en modern 
webbplats med ny grafisk profil, bättre tillgänglighet, bättre sökmotor, enklare navigering, ökat 
funktionalitet i mobilen samt samtliga e-tjänster och en rad nya e-tjänster finns samlade i en portal. 
Dessutom är vi först ut i Västsverige med en bygglovmodul. 

Under sommaren genomfördes cykeltävlingen Tour of Scandinavia i damernas proffs-tour "Battle 
of the north" där vår etapp Mollösund- Strömstad sågs av 4,6 miljoner TV-tittare på Discovery. 
Lägger man till alla plattformar (nätet, annan TV) så var det totalt cirka 16 miljoner tittare i 22 
länder. Det är bara Tour de France som hade mer tittare av alla tävlingarna. Vi var med och 
sponsrade barncykelloppet och erhöll en fantastisk film att kunna använda i marknadsföringssyfte 
från Tv-produktionen. Detta är i särklass det största mediala som hänt Orust. Hela arrangemanget 
var väldigt lyckat och satte verkligen Orust på kartan. Det blir en utmaning att ta emot alla dessa 
besökare från hela världen nästa år. 

Öppet varv var tillbaka i full kraft och var som vanligt ett stort lokalt evenemang. Vår monter blev 
särskilt välbesökt då vi i år valde att ha vår energi- och klimatrådgivare på plats. 

För elfte året delades Orusts stora Evert Taubepris ut. Denna gång var det Annika Norlin som 
mottog priset vid en ceremoni i Nösund. Priset röner alltid stor uppmärksamhet i medier och 
sociala kanaler. 
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  Indikator Målvärde 
Utfall 
T3 2022 

Kommentar 

 Antal följare på 
Facebook (st) 

1 663 2 362 Antal följare på våra sociala medier ökar 
kontinuerligt. Årets målvärde var att öka antalet 
följare och detta har uppfyllts. Under året var vi 
bäst i Sverige på Facebook inom flera kategorier 
"Bästa kommun", "Mest engagerade följare" och 
"Störst tillväxt av antal följare". 

 Antal följare på 
LinkedIn (st) 

1 401 1 675 Antal följare på LinkedIn ökar kontinuerligt och 
blir en allt viktigare kanal för oss. Vi är en av de 
kommuner där antalet följare på LinkedIn ökar 
mest. Årets målvärde var att öka antalet följare 
och detta har uppfyllts. 

 Antal följare på 
Instagram (st) 

2 017 2 452 Antalet följare ökar även på Instagram. Vi blev 
rankade som nr 1 i Sverige med 98 av 100 möjliga 
poäng vid senaste mätningen av företag och 
organisationer i kategorin kommuner och 
myndigheter. Årets målvärde var att öka antalet 
följare och detta har uppfyllts. 

2.2 Hållbarhet och hushållning 

2.2.1 Minskad klimatpåverkan 

 
Delvis 
uppfyllt 

Hela upphandlingsprocessen inklusive en stor del av vår inköpsprocess sker helt digitalt. Även 
våra avtal signeras digitalt. Merparten av utbildningarna genomfördes digitalt, vilket också 
gynnade miljön och tidsaspekten. Sedan covid-19 är distansarbete en del av vardagen som innebär 
mindre resor och underlättar vardagen för medarbetaren. 

Kommunstyrelsen har inför 2022 beslutat om tre klimatlöften. Framtagande av 
laddinfrastrukturplan, minskat matsvinn och cirkulära möbler. En laddinfrastrukturplan har 
arbetats fram, men är ej beslutad, en avslutande workshop återstår. Fortsatt arbete med 
minskning av matsvinn har genomförts. Arbete med hur vi skall arbeta med cirkulära möbler, är i 
princip klart och redan nu kan verksamheterna återbruka begagnade möbler via intranätet. 

RISE (Sveriges forskningsinstitut) ska ta fram framtidens nya sätt att bygga cykelvägar utanför 
tätorterna. Orust och Uddevalla är med i projektet och hösten 2024 ska vi bygga 200 meter av 
framtidens cykelvägar. Chalmers (tillsammans med VGR) gör en forskningsrapport om hur 
hållbara kombinerade gods- och persontransporter inom närsjöfarten/skärgården ska utvecklas. 
De tittar främst på Orust och Lysekil. Flera möten hålls på olika platser och ett har varit på 
Gullholmen. Chalmers ska presentera ett resultat vid halvårsskiftet 2023. 

Ett arbete är också initierat för etablering av en solcellspark på Månsemyr. 

Energi- och klimatrådgivningen har varit oerhört efterfrågad av såväl företag som privatpersoner 
med anledning av att energi- och bränslepriser ökat avsevärt. Staten har utökat stödet till 
kommunerna för att kunna utöka arbetet ytterligare inom energi- och klimatrådgivningen. 

 

  Indikator Målvärde 
Utfall 
T3 2022 

Kommentar 

 Kopiering i antal 
miljoner totalt 
kommunen. 

2,7 3 Antal utskrifter för 2023 slutade på totalt 3 000 
000 kopior och innebär att det skrevs ut ca 200 
000 kopior mer jämfört med 2021 och 300 000 
kopior mer än målvärdet för 2022. Varför det 
blev ett trendbrott 2022 får analyseras vidare. 

 Kostnad miljoner 
kronor bilersättning 
tjänsteresa med privat 
bil, totalt kommunen. 

0,7 0,4 Vi ligger långt under målvärdet vilket är ett 
strålande resultat. Vi är sannolikt mer digitala 
fortsatt även efter pandemin och väljer att ha en 
stor andel möten och utbildningar via teams 
vilket påverkar andelen resor med bil mycket 
positivt. 
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2.2.2 Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för framtida välfärd 

och tillväxt 

 
Uppfyllt 

Kommunens ekonomi har varit stark de senaste åren. Sektorerna har en ekonomi i balans och 
redovisade överskott mot budget. Trots att pris- och ränteutvecklingen redan tagit fart mot 
rekordnivåer blev kommunens resultat i nivå med 2021, som var det bästa genom tiderna. Under 
2022 löstes en del av pensionsskulden in, vilket sänkte resultatet med 40 mnkr. Om inte den 
inlösen hade gjorts hade kommunens resultat blivit rekordhögt runt 100 mnkr. Den stora 
budgetavvikelsen 2022 som främst beror på högre skatteintäkter och statsbidrag ger oss ett bra 
utgångsläge när vi går in i 2023 med betydande kostnadsökningar för pensioner, räntor, 
förbrukning och investeringar. 

Inköpsprocessen fortsätter att utvecklas genom en allt mer digitaliserad process. Andelen e-
fakturor och digitala inköpsordrar fortsatte att öka. Fördelarna med detta är att vår administration 
minskade genom en automatiserad fakturahantering. Vi fick bättre kontroll och uppföljning av 
våra inköp. Vår avtalstrohet ökade genom att vi handlar från rätt leverantör till rätt pris. 

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

Arbetet med ny översiktsplan och framtagande av samrådshandling är nu klart och avvaktar endast 
beslut av kommunstyrelsen, därefter startar samrådstiden. Samtliga utredningar med 
miljökonsekvensbeskrivning har färdigställts och arbetet med uppbyggnad av struktur för den 
digitala översiktsplanen är också klart. Översiktsplanen presenterar kommunens kommande 
utbyggnadsområden för såväl bostäder som verksamheter, samt vilka områden som skall bevaras 
och skyddas för framtiden. Översiktsplanen utgör också ett underlag i syfte att tydliggöra och 
underlätta beslut förutsättningarna för att bevilja beslut detaljplan, bygglov och miljötillstånd. 
Översiktsplanen ger förutsättningar för ökad befolkningstillväxt och företagande vilket i sin tur ger 
ett ökat skatteunderlag vilket är en förutsättning för att långsiktigt trygga framtida välfärd och 
tillväxt. 

 

Status Uppdrag Kommentar 

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

Arbetet med e-tjänster pågår i alla verksamheter 
utifrån prioriteringslista. Flera stora införandeprojekt 
har pågått parallellt i kommunen under året. Inom 
sektor lärande har verksamhetssystemet Schoolsoft 
driftsatts under hösten. Andra verksamhetssystem 
som införts under året var kundtjänstsystemet Artvise 
som stödjer arbetet i kontaktcenter samt kommunens 
nya hemsida som lanserades några dagar efter nyår 
2023. Inom sektor omsorg fortsätter arbetet med 
digitalisering och digital signering läkemedel och 
digitala läkemedelsskåp infördes under året. Sektor 
samhällsutveckling har infört en funktion för 
informationsskärmar i offentliga miljöer under året. 
Lösningen beslutades bli standard för kommunen 
och hittills har idrottshallarna i Ängås och Henåns 
skola samt biblioteken försetts med skärmar. Nu 
pågår arbetet med att driftsätta och börja publicera 
information på skärmarna. 

Under 2023 fortsätter digitaliseringsarbetet med nya 
e-tjänster, M365, nytt Intranät och utöver det 
fortsatta förbättringar av den bakomliggande IT-
infrastrukturen. Driftsättningen av HR-systemet har 
försenats och är nu planerad till oktober/november. 
Nytt budget och prognossystem ska upphandlas 
under året. 

 Pågår Arbeta fram en ny Översiktsplan 
med sikte på 2040 

Arbete med ny översiktsplan har nu kommit så långt 
att allt underlag inför samrådet är klart med förslag på 
mark- och vattenanvändning, alla utredningsunderlag 
samt miljökonsekvensbeskrivning. Beslut om samråd 
beräknas tas av kommunstyrelsen i januari. Därefter 
går översiktsplanen ut på samråd under våren 2023. 
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  Indikator Målvärde 
Utfall 
T3 2022 

Kommentar 

 Budgetföljsamhet totalt 
kommunen 

  Ja Kommunens ekonomiska resultat blev mycket 
högre än den budgeterade nivån. Den 
ekonomiska konjunkturen i Sverige utvecklades 
bättre än förväntat, vilket innebar högre 
skatteintäkter. Samtliga sektorer redovisar 
positiva budgetavvikelser. 

 Andel e-fakturor, 
kommunen totalt (%) 

80 88 Andelen e-fakturor ökade såväl under året som 
jämfört med föregående år. Andelen e-fakturor 
var under 2022 88 % av totalt närmare 33 000 
inkommande leverantörsfakturor. Jämfört med 
föregående år ökade andelen med 11 %. 
Målvärdet 2022 var 80 %, vilket vi överträffar 
med god marginal. De bästa kommunerna når en 
nivå på ca 92-94 %. Stort arbete har lagts på att få 
våra större leverantörer att skicka e-faktura som 
är billigare och bättre ur uppföljningssynpunkt än 
pappersfakturor. Av alla e-fakturor som 
inkommit ligger 24 % på abonnemang, vilket 
innebär en helt automatiserad fakturahantering. 
Av e-fakturorna var 20 % matchade mot en e-
beställning, vilket innebär ökad priskontroll och 
mindre administration. Både abonnemang och 
ordermatch ökade under 2022 och låg nära 
genomsnittet hos kunderna. Den fantastiska 
ökningen på 15 % blev vi uppmärksammade för 
på Proceedos användardagarna där vi fick 
utmärkelsen som årets raket för vårt 
automatiseringsarbete. 

 Antal digitala 
inköpsordrar, 
kommunen totalt (st) 

4 209 5 993 Antalet digitala beställningar ute i verksamheterna 
fortsatte att öka under året, vilket var glädjande 
och ett tecken på att det nya arbetssättet fungerar 
allt bättre. Kommunens beställare gjorde fler 
ordrar men inte till så mycket högre värde. Det 
kan vara ett tecken på att antalet beställningar 
med lågt värde ökade. Under 2022 gjordes nästan 
6 000 e-beställningar jämfört med 4 200 e-
beställningar under 2021. Målet att öka våra 
beställningar har nåtts. Flest beställningar under 
2022 fick vår livsmedelsleverantör, därefter 
leverantören för städkem och på tredje plats 
leverantören för sjukvårdsmaterial. Även under 
2022 var skyddshandskar den mest populära 
produkten som vi köpte mest av. En digital 
beställning minskar den administrativa 
administrationen i många led och ger en ökad 
uppföljning och kontroll. Synpunkter och 
förbättringsförslag från beställare och chefer tas 
om hand och systemet utvecklas löpande med 
förenklingar och tydligare beställarinformation. 
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2.3 Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö 

 
Delvis 
uppfyllt 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög och har ökat från föregående år vilket innebär att trots ett mycket 
bra resultat på såväl medarbetarengagemang som stolta medarbetare i kommunen så får man se 
målet som endast delvis uppfyllt. Vi är på god väg men måste få bukt med sjukfrånvaron så att vi 
ser en nedåtgående trend innan vi kan se målet som uppfyllt. 

  Indikator Målvärde 
Utfall 
T3 2022 

Kommentar 

 Medarbetarengagemang 
(HME) totalt 
kommunen - Totalindex 

81 82 Det totala medarbetarengagemanget i kommunen 
blev 82 vilket överstiger målvärdet. Detta är en 
mycket hög siffra för ett HME index vilket är 
väldigt positivt. Detta stärker bilden av att man 
upplever Orust kommun som en god 
arbetsgivare då man i medarbetarenkäten har 
förbättrat värdet på nästan samtliga frågor. I 
SKRs statistikdatabas Kolada var motsvarande 
siffra för samtliga kommuner 79 för 2021. Ingen 
siffra för 2022 är ännu rapporterad men det ger 
ändå en bild av att vi har ett högt HME index i 
Orust kommun. 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
totalt, (%) 

8 10,8 Sjukfrånvaron är fortsatt mycket hög och 
befinner sig en bra bit från målvärdet. En 
anledning till att vi fortsatt har hög sjukfrånvaro 
är att Covid ännu inte helt släppt sitt grepp. 
Omsorgen har haft utbrott på flera enheter som 
resulterat i en extremt hög frånvaro vilket även 
påverkar resultatet för hela kommunen. 

 Medarbetarengagemang 
(HME) totalt 
kommunen 
- Motivationsindex 

81 83 Motivationsindexet överstiger målvärdet med ett 
mycket gott resultat. Vikten av arbetet i välfärden 
har tydliggjorts under pandemin och statusen i 
våra yrken, inte minst inom omsorgen har höjts. 
Detta har sannolikt fortsatt att påverka 
medarbetarna på ett mycket positivt sätt. Det 
finns en stabilitet i verksamheterna i Orust 
kommun som resulterar i ett gott arbete och 
fokus på kvalitet och verksamhetsutveckling, 
vilket skapar motivation hos medarbetarna. 

 Medarbetarengagemang 
(HME) Sektor ledning 
och verksamhetsstöd  - 
Totalindex 

80 85 Utfallet överstiger målvärdet med råge vilket är 
mycket positivt då värdet beskriver medarbetarna 
på Sektor ledning-och verksamhetsstöds hållbara 
medarbetarengagemang vilket inkluderar 
motivation, ledarskap och styrning. 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
Sektor ledning och 
verksamhetsstöd (%) 

5 4,7 Utfallet för sektor Ledning och verksamhetsstöd 
är bättre än målvärdet vilket är ett mycket positivt 
resultat. Möjlighet att arbeta på distans vid lättare 
förkylningar mm har sannolikt påverkat detta 
resultat positivt. 

 Andel stolta 
medarbetare som kan 
tänka sig att 
rekommendera Orust 
kommun som 
arbetsgivare totalt 
kommunen (%) 

80 86,2 Andel stolta medarbetare som kan tänka sig att 
rekommendera Orust kommun som arbetsgivare 
blev betydligt fler än målvärdet. Det är hela 782 
personer som kan rekommendera Orust 
kommun vilket är en oerhört glädjande siffra. 
Detta motsvarar 86,2 % av de som besvarade 
medarbetarenkäten. År 2021 var det 84 %. Andel 
medarbetare som var stolta/nöjda över att arbeta 
i Orust kommun var 89,6 %, vilket kan jämföras 
med 87,5 % år 2021. 
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1 Ekonomisk redovisning och analys 

Sektorn totalt, mnkr 
Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Helårsprognos 

oktober 
Utfall föregående år 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -13,3 -12,2 -12,6 -11,8 

-varav 
personalkostnader 

-8,2 -7,3 - -6,8 

-varav lokalkostnader -0,1 -0,1 - -0,1 

Nettokostnader -13,3 -12,2 -12,6 -11,8 

Budgetram -13,3 -13,3 -13,3 -12,5 

Avvikelse 0 1,0 0,6 0,7 

 

Fördelning nettokostnad, 
mnkr 

Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Avvikelse helår 
Avvikelse helår 
föregående år 

Nämnd och 
styrelseverksamhet 

-7,6 -6,7 0,9 0,5 

Stöd till politiska partier -0,4 -0,4 0 0 

Revision -1,0 -1,0 0 0 

Övrig politisk verksamhet -4,3 -4,1 0,1 0,2 

Summa -13,3 -12,2 1,0 0,7 

1.1 Analys av utfall 

De flesta utskott och nämnder har haft lägre kostnader för sammanträden än budgeterat. 
Orsaken är sannolikt en kombination av kortare möten och färre förtroendevalda som är 
berättigade till ersättning för förlorad arbetsförtjänst i kombination med en viss 
överbudgetering. Totalt sett genererar detta ett överskott mot budget på 0,9 mkr. 

Trots sänkt budget inför 2022 fick Överförmyndarverksamheten ett överskott på drygt 
0,1 mkr. 

1.2 Investeringar 

En investering har bokförts på politisk verksamhet, webbutrustning till Kajutan vilket 
kostade 154 tkr. 

1.3 Händelser under året 

Kommunfullmäktige implementerade under våren ett nytt digitalt system som ska bidra till 
att öka transparensen, effektiviteten och tillgängligheten på sammanträde. Systemet 
underlättar bland annat vid omröstningar och jävssituationer. De förtroendevalda har snabbt 
lärt sig systemet. En ny leverantör av webb-sändningar upphandlades, vilket säkerställde att 
allmänheten även framöver kan följa fullmäktiges sammanträden på distans. 

Allmänt val ägde rum i september. Röstmottagare, ansvariga förtroendevalda och 
tjänstepersoner genomförde valet på ett kompetent och rättssäkert sätt. 

Under året har förutom den årliga räkenskapsrevisionen och den grundläggande 
granskningen även några förstudier och fördjupande granskningar genomförts. Områden 
som granskats har varit kompetensförsörjning, IT och informationssäkerhet samt det 
kommunala aktivitetsansvaret.   
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Kommunförvaltningen 
Ann-Katrin Otinder 
telefon 0304-334191 
e-post: ann-katrin.otinder@orust.se 

 
 
Antagande av pensionsriktlinjer för medarbetare och 
förtroendevalda i Orust kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta Pensionsriktlinjer för medarbetare i Orust kommun 
2. Anta Pensionsriktlinjer för förtroendevalda i Orust kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med Orust kommuns Pensionsriktlinjer för förtroendevalda är att på ett enkelt 
och tydligt sätt beskriva de pensionsförmåner och pensionsersättningar kommunen 
beslutat om samt till vem den förtroendevalde kan vända sig för att få mer information. 
Syftet med Orust kommuns Pensionsriktlinjer för medarbetare är att stärka kommunens 
möjlighet att behålla och rekrytera nya medarbetare genom att på ett enkelt och tydligt 
sätt beskriva kommunens pensionsförmåner. I Pensionsriktlinjerna för medarbetare 
föreslås en möjlighet att löneväxla en del av sin lön till pension. 

Utredning 
Orust kommun vill med Pensionsriktlinjerna för medarbetare få en bättre kontroll och 
överblick över pensionsförmånerna och andra förmåner. Man vill fortsatt vara en 
attraktiv arbetsgivare och föreslår därför möjligheten att löneväxla en del av sin lön till 
pension. Detta har varit mycket efterfrågat i samband med chefsrekryteringar och blir en 
viktig del i att trygga kompetensförsörjningen. Pensionsriktlinjerna för förtroendevalda 
syftar till att underlätta och möjliggöra för de förtroendevalda att förena arbetsliv och 
förtroendeuppdrag. Riktlinjen för förtroendevalda ska tillsammans med 
tillämpningsanvisningar för OPF KL tydliggöra pensionsförmåner och 
pensionsersättningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 
Pensionsriktlinje medarbetare 
Pensionsriktlinje förtroendevalda 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
Ekonomienheten 
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Informationsklass: Intern 

Inledning 

Syftet med Orust kommuns pensionsriktlinjer är att stärka kommunens möjlighet 
att behålla och rekrytera nya medarbetare genom att på ett enkelt och tydligt sätt 
beskriva kommunens pensionsförmåner och förmåner knutna till ålder.  

Pensionsriktlinjerna beskriver på ett samlat sätt kommunens pensionsåtagande 
gentemot medarbetarna. De är marknadsmässigt framtagna utifrån lagregler och 
kollektivavtal samt möjligheter att utveckla dessa. 

Orust kommun vill med dessa pensionsriktlinjer; 

• Vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare. 

• Få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra 
förmåner knutna till ålder. 

• Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och 
andra förmåner som är knutna till ålder. 

• Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar efter den 
enskildes behov och förutsättningar. 

 

Kollektivavtal och pensionsregelverk 

Sedan 1 januari 2006 gäller pensionsavtalet KAP- KL (Kollektivavtalad Pension) 
för medarbetare födda 1985 eller tidigare. Detta pensionsavtal stängs för nyinträde 
från och med januari 2023 och ersätts av AKAP-KR- se nedan. 

Från 1 januari 2014 gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd 
Kollektivavtalad Pension) för medarbetare födda 1986 eller senare. 

Äldre pensionsavtal gäller fortfarande i enskilda fall och på grund av särskilda 
omständigheter. 

SKR har med OFR, Svenska Kommunalarbetareförbundet och Akademiker-
Alliansen den 20 december 2021 träffat en överenskommelse om tillägg och 
ändringar i AKAP-KL samt vissa följdändringar i KAP-KL. De villkorsändringar 
som följer av överenskommelsen träder i kraft 1 januari 2023. Samtidigt byter 
AKAP-KL namn till AKAP-KR.   

AKAP-KR blir från den 1 januari 2023 det enda gällande pensionsavtalet för alla 
medarbetare inom kommuner och regioner.  I och med denna överenskommelse 
stängs inträde till det delvis förmånsbestämda avtalet KAP-KL. Kommunsektorn 
blir därmed den första större arbetsmarknadssektorn att lämna förmånsbestämda 
pensionslösningar.   

Bestämmelserna i pensionsavtalen är i vissa delar dispositiva, vilket innebär att de 
gäller om inget annat avtalats. Det ger utrymme för lokala och individuella 
överenskommelser.  
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Pensionsriktlinjerna beskriver det Orust kommun beslutat ska gälla i specifika 
pensionsfrågor.  

 

Uppföljning 

Pensionsriktlinjerna ses över vid behov och uppdateras med anledning av 
förändringar i lagar, kollektivavtal samt regler och rekommendationer på den 
kommunala marknaden. 

 

Kostnader 

Kostnader som uppstår vid tillämpning av dessa pensionsriktlinjer belastar 
respektive verksamhet om inget annat beslutats.  

 

Beslutsordning 

Beslut om pensionsriktlinjerna och om medarbetares pensionsvillkor fattas av 

kommunstyrelsen som är kommunens högsta pensionsorgan.  

Beslut om pensionsförmåner för medarbetare i enlighet med aktuellt pensionsavtal 

fattas av HR chef eller ersättande HR specialist med inriktning mot förhandling. 

 

Pensionsinformation 

Arbetsgivaren är enligt pensionsavtalen ansvarig för att medarbetare informeras om 
pensionsförmåner som tjänas in i anställningen. 

Kommunen uppfyller informationskravet att tillhandahålla medarbetarna 
information om de intjänade pensionsförmånerna. Informationen ges av 
kommunens HR enhet i samarbete med extern pensionsadministratör. 

Kommunens medarbetare får varje år en skriftlig pensionsprognos från extern 
pensionsadministratör som grundas på intjänade pensionsförmåner i anställningen. 

Medarbetare som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda 
ålderspensionen för första gången får information och valblankett från kommunens 
pensionsadministratör. Efter det får medarbetaren information från de valda 
försäkringsbolagen. 

På kommunens Intranät finns länkar till pensionsavtalen och extern 
pensionsadministratör samt information om möten avseende pensionsförmånerna.  
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Under anställningstid 

Löneväxling till pension 

Orust kommun erbjuder samtliga tillsvidareanställda att löneväxla till 
pensionssparande via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Erbjudandet 
syftar till att stärka kommunens möjlighet att attrahera och behålla kompetenta 
medarbetare.  
 
Löneväxlingen kan komma att påverka medarbetarens allmänna pension, sjuk-
penning, föräldrapenning och ersättning från avtalsförsäkringar eftersom dessa 
baseras på faktiskt utbetalad lön. Löneväxling lämpar sig därför endast för den som 
även efter löneväxlingen har en årslön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp.  
 
Medarbetare som löneväxlar får ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet betalas 
tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till en 
tjänstepensionsförsäkring.  
 
Högsta belopp att löneväxla är 10 000 kronor per månad och medarbetaren har rätt 
att ändra beloppet med en varseltid på tre månader. 
 
Vid sjukdom, föräldraledighet och tjänstledighet utan lön längre än en månad görs 
ett uppehåll i löneväxlingen till dess medarbetaren återkommit i tjänst. 
 
Tilläggsbeloppet beräknas utifrån halva skillnaden mellan lagstiftade 
arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på pensionskostnader, samt vissa andra 
avtalsförsäkringar. Tilläggsbeloppet kan komma att ändras om de underliggande 
faktorerna ändras.  
 
Exempel: För en medarbetare som minskar sin bruttolön med 1 000 kronor och 
tilläggsbeloppet är 3 %, betalas 1 030 kronor till en tjänstepensionsförsäkring.  
 
Löneväxlingen ska inte påverka medarbetarens ordinarie tjänstepension. 
Bruttolönen före växlingen ska därför även fortsättningsvis vara 
pensionsgrundande för tjänstepensionen.  
Bruttolönen före växlingen ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner 
samt vid beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, till exempel 
semesterlönetillägg och sjukavdrag.  
 

Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och 
medarbetaren. Avtalet kan sägas upp av medarbetaren eller kommunen med en 
ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Mer information om möjligheten att 
löneväxla fås på Intranätet och av kommunens personalavdelning 

 



   

6 
 

Informationsklass: Intern 

AKAP-KL för medarbetare född 1985 eller tidigare 

I syfte att stärka kommunens möjlighet att behålla och rekrytera nya kompetenta 
medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare erbjuder Orust kommun 
möjlighet att omfattas av AKAP-KL (AKAP-KR från och med 2023) i stället för 
KAP-KL.  

Erbjudandet kan, efter individuell överenskommelse, både gälla under 
anställningstiden i kommunen och vid nyanställning.  

För de medarbetare som väljer att omfattas av AKAP-KL i stället för KAP-KL 
tillämpar kommunen de centrala parternas rekommendation om riktlinjer för 
arbetsgivare vid erbjudande av AKAP-KL i stället för KAP-KL. 

En medarbetare som valt att omfattas av AKAP-KL kan inte återgå till KAP-KL så 
länge anställningen i kommunen består. 

AKAP-KL ersätts den 1 januari 2023 av det förnyade pensionsavtalet AKAP-KR 
med tillägg och ändringar för hur ett byte från KAP-KL går till.  

Den alternativa pensionslösningen i tidigare pensionsavtal stängs helt vid 
nyanställning och ersätts enligt AKAP-KR av möjligheten att ge tilläggspremier 
inom pensionsavtalet och samtidigt tas åldersgränsen vid 1985 bort.  
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Vid avgång 
 

I speciella övergripande situationer såsom omorganisation och övertalighet eller av 
individuella skäl kan Orust kommun erbjuda särskild avtalspension (SAP) vid 
avgång ur tjänst. Detta ska ses som ett arbetsgivarverktyg och inte som en rättighet 
i de fall då avslutande av anställning annars skulle vara aktuellt. 

 

Särskild avtalspension enligt överenskommelse 

Särskild avtalspension (SAP) kan betalas ut på heltid eller deltid (partiell SAP) efter 
överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare.  
 

För de medarbetare som efter nya pensionsavtalet AKAP-KR träder i kraft fortsatt 
omfattas av KAP-KL erbjuds särskild avtalspension enligt det pensionsavtalets 
regler. 
 

Överenskommelse om särskild avtalspension kan göras för viss tid. Villkoret är att 
ålderspension ska tas ut när särskild avtalspension upphör, det vill säga det måste 
finnas ett pensioneringssyfte. 
 

Underlag för särskild avtalspension beräknas som ett genomsnitt av de tre sista 
årens pensionsgrundande löner i anställningen hos arbetsgivaren som föregår året 
före avgångsåret, uppräknat med förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande 
till avgångsåret.  
 
Medarbetaren ska ha minst 7 års sammanhängande anställningstid i kommunen i 
direkt anslutning till pensionsavgången.  
 

Särskild avtalspension kan betalas ut längst in till dess att arbetstagaren fyllt i 32 a § 
LAS angiven ålder.  
 
Beslut fattas av sektorchef i samråd med HR chef.  
 
Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan komma att på-
verka allmän pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringar med mera. 
Kommunen ska informera om detta men kompenserar inte medarbetaren för 
denna påverkan.  
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Informationsklass: Intern 

Inledning 

Syftet med Orust kommuns pensionsriktlinjer för förtroendevalda är att på ett 
enkelt och tydligt sätt beskriva de pensionsförmåner och pensionsersättningar 
kommunen beslutat om samt till vem den förtroendevalde kan vända sig för att få 
information. Pensionsriktlinjerna syftar även till att underlätta och möjliggöra för 
den förtroendevalde att förena arbetsliv och förtroendeuppdrag. 

Pensionsriktlinjerna är marknadsmässigt framtagna utifrån regler och rekommenda-
tioner på den kommunala marknaden samt möjligheter att utveckla dessa.  

Regelverket om pension och andra avgångsförmåner för förtroendevalda har 
ändrats under åren för att anpassas till de förändringar kring pensioner som sker på 
den kommunala och regionala marknaden. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
tar fram förslag till regelverk som respektive kommun, region eller kommunal-
förbund har att anta som sina. 
 

Pensionsregelverk 

Förtroendevalda i Orust kommun omfattas av Omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL). 
 

Pensionsregelverket gäller i kommunen från och med 1 januari 2015 för 
förtroendevalda som väljs för första gången vid valet 2014 samt för 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag i kommunen inte omfattats av pensionsrätt 
enligt pensionsregelverket Pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF). 
 
Pensionsförmånerna följer och anpassas allt eftersom till de som gäller för anställda 
i kommunen och bygger på den så kallade livsinkomstprincipen, vilket innebär att 
pensionen beräknas utifrån de inkomster som tjänats in under hela livet. 
 

Förtroendevalda ska, enligt antagna tillämpningsanvisningar för OPF-KL, 
lämna skriftlig ansökan om utbetalning av pension och övriga förmåner enligt 
OPF-KL och PBF till kommunens pensionsmyndighet eller enligt kommunens 
delegationsordning.  

 

Uppföljning 

Pensionsriktlinjerna bör ses över en gång per mandatperiod och vid behov 

uppdateras. Översyn och uppdatering som föranletts av förändringar i lagar och 

kollektivavtal kan dock göras med annat tidsintervall.  
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Beslutsordning 

Beslut om pensionsriktlinjerna fattas av kommunstyrelsen som även är 
pensionsmyndighet.  

Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor framgår av kommunens 
delegationsordning.  

 

Pensionsinformation 

Pensionsmyndigheten är ansvarig för att den förtroendevalde informeras om sin 
avgiftsbestämda ålderspension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift enligt OPF-KL.  
 
Mer information om möten avseende pensionsförmånerna och länk till extern 
pensionsadministratör finns på kommunens hemsida.  
 

Förtroendevalda kan vända sig till kommunens HR enhet med pensionsfrågor och 
för hjälp i övrigt.  
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Pensionsbestämmelser OPF-KL 

Pensionsbestämmelserna OPF-KL gäller i Orusts kommun från och med 1 januari 
2015 för förtroendevalda som väljs för första gången samt för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag i kommunen inte omfattats av pensionsbestämmelser.  
 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som vid tillträdet av uppdrag 
hade rätt till egenpension enligt PBF eller PRF-KL från tidigare förtroendeuppdrag i 
Orust kommun.  
 

Förtroendevalda som uppnått i 32 § LAS angiven ålder vid den tidpunkt då OPF-
KL började gälla i kommunen och för individens uppdrag omfattas inte av reglerna. 
 

OPF-KL består av följande förmåner: 
 

Pensionsförmåner 

• Avgiftsbestämd ålderspension 

• Efterlevandeskydd 

• Sjukpension 

• Familjeskydd 
 
Omställningsstöd 

• Aktiva omställningsinsatser 

• Ekonomiskt omställningsstöd 

• Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
 

Utbetalning av ovanstående förmåner sker efter ansökan till kommunens pensions-
myndighet eller enligt gällande delegationsordning. 
 
 

Pensionsförmåner 
 
Avgiftsbestämd ålderspension 
Avgiftsbestämd ålderspension gäller för samtliga förtroendevalda som omfattas av 
OPF-KL. Någon nedre gräns för att omfattas av pensionsreglerna finns inte. 
 

Pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till 30 
inkomstbasbelopp. Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av årsarvode, 
sammanträdesersättning, och andra i uppdraget utbetalda kontanta ersättningar. 
 

Traktamente, kostnadsersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
semester och tjänstepension är inte pensionsgrundande. 
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För förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga med 
minst 40% av heltid, ingår i den pensionsgrundande inkomsten även det avdrag/ 
bortfall som förtroendevald fått från sitt fasta arvode vid ledighet med sjukpenning, 
graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning samt när han eller 
hon är ledig enligt Föräldraledighetslagen. 
 

Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande årsinkomsten från första 
kronan. 
 

Pensionsgrundande 
årsinkomst 

i inkomstbasbelopp 

Pensionsavgift 

t.o.m. i LAS § 32a 
uppnådd ålder 

Pensionsavgift 

efter i LAS § 32a 
uppnådd ålder 

0 – 7,5 4,5 % 4,5 % 

7,5 - 30 30 % 4,5 % 

 
Pensionsavgifterna sätts av till en pensionsbehållning i kommunens balansräkning. 
Pensionsbehållningen räknas varje år upp med inkomstbasbeloppets förändring. 
 

Är pensionsavgiften lägre än 3 % av samma års inkomstbasbelopp betalas den 
direkt till den förtroendevalde och är då inte pensionsgrundande. Belopp 
understigande 200 kronor avseende kalenderår utbetalas inte. Från och med 2019 
uppräknas 200 kronor årligen med förändringen av inkomstbasbelopp. 
 

Pensionen betalas ut livslångt, tidigast från den tidpunkt då allmän pension kan 
börja tas ut.  
 
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
behöver för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensions-
behållning. 
 
Efterlevandeskydd 
Efterlevandeskydd innebär att den återstående avgiftsbestämda ålderspensionen 
betalas till efterlevande om den förtroendevalde avlider. 
 
Som efterlevande räknas i första hand make/maka, registrerad partner/sambo och i 
andra hand barn upp till 20 års ålder. 
 
Efterlevandeskyddet betalas ut som en månadsvis pension i fem år om dödsfallet 
inträffar innan den avgiftsbestämda ålderspensionen börjat betalas ut. Om den 
förtroendevalde börjat ta ut den avgiftsbestämda ålderspensionen fortsätter 
utbetalningarna i form av efterlevandeskydd i maximalt 20 år efter det att ålders-
pensionen börjat tas ut. 
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Förtroendevalda har möjlighet att, inför att utbetalningen av avgiftsbestämd 
ålderspension ska påbörjas, välja att ta bort efterlevandeskyddet.  
 
Sjukpension 
Möjligheten till sjukpension gäller förtroendevalda med uppdrag på minst 40 %. 
Sjukpension betalas ut till den som får rätt till sjuk- eller aktivitets-ersättning och 
som en följd av det befrias från uppdraget före mandatperiodens utgång. 
 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som anställda har rätt till enligt 
AGS-KL och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före det år då 
sjuk- eller aktivitetsersättningen beviljades. 
 

Sjukpensionen betalas ut under den tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- 
eller aktivitetsersättning. 
 

Förtroendevald som befrias/ frånträder sitt uppdrag på grund av sjukdom har rätt 
till efterskydd under 270 dagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 
föreligger om förtroendevald under efterskyddstiden beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning. 
 

Familjeskydd 
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen (KL) och som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller 
betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av heltid.  
 

Bestämmelserna gäller även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda.  
 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd vid förtroendevalds 
dödsfall till efterlevande vuxen och familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till 
efterlevande barn.  
 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde 
avlider:  
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt 1 § KL  
b) under tid då han eller hon får sjukpension 
 
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider:  
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag.  
 
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna b)-c) 
om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller 
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uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.  
En efterlevande vuxen med rätt till familjeskydd enligt ovan, har rätt till förmån i 
fem års tid.  
 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med 
slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 
inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med 
förändringen av prisbasbeloppet.  
 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.  
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har 
rätt barnpension enligt SFB. Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det 
barn som den förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt 
hem för vård och fostran i adoptionssyfte. Ett efterlevande barn, med rätt till 
familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter att den förtroendevalde 
avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån 
motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen 
räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.  
 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv.  
 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande 
barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med 
förändringen av prisbasbeloppet.  
 

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd 
till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan 
utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.  
 
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast 
tre månader efter det att kommunen har tagit emot ett fullständigt underlag för 
utbetalningen.  
 

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. När anmälan 
inkommit, anses kommun ha fått kännedom om dödsfallet.  
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Omställningsstöd 

 
Reglerna om omställningsstöd omfattar förtroendevalda med sammanlagda 
uppdrag i kommunen på minst 40 % och syftar till att under en begränsad tid 
underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) 
uppdrag. 
 
Aktiva omställningsinsatser 
Förtroendevalda som avgår efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid i 
kommunen och som då inte uppnått i 32 a § LAS angiven ålder, har rätt till aktiva 
omställningsinsatser.  
 

Kommunens pensionsmyndighet beslutar om lämpliga omställningsinsatser och 
kostnaden för dessa. 
 
Ekonomiskt omställningsstöd 
Förtroendevalda som avgår efter minst ett års sammanhängande uppdragstid i 
kommunen och som då inte uppnått i 32 a § LAS angiven ålder, har rätt till 
ekonomiskt omställningsstöd. 
 
Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande för allmän pension. 
 
Storlek 
Omställningsstödet beräknas på årsarvodet året före avgångstidpunkten. 
 

År  Nivå  Samordning med förvärvsinkomst 
 

1 85 % Nej 

2 85 % Ja, 1 prisbasbelopp fritt  

3 60 % Ja, 1 prisbasbelopp fritt  

 
Utbetalningstid 
Utbetalningstiden beror på hur länge uppdraget varat.  
 

Tid i uppdraget 
 

Utbetalningstid 

1 år 3 mån 

2 år 6 mån 

3 år 9 mån 

4 år 12 mån  

5 år 15 mån 

6 år 18 mån 
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7 år 21 mån 

8 år 24 mån  

9 år 27 mån 

10 år 30 mån 

11 år 33 mån 

12 år eller mer 36 mån  

Omställningsstödet betalas ut längst till och med månaden innan den 
förtroendevalde uppnått i 32 a § LAS angiven ålder. 
 

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Kommunens pensionsmyndighet 
utfärdar anvisningar för hur detta ska styrkas.  
 

Utbetalningarna upphör om den förtroendevalde tillträder nytt uppdrag i 
kommunen på minst 40 %, eller får uppdrag i riksdagen eller regeringen. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Förtroendevalda som avgår efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid i 
kommunen kan få förlängt omställningsstöd. Förutsättningarna är att den 
förtroendevalde uppnått lägsta åldern för att ta ut allmän pension och att ansökan 
sker i direkt anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd upphört. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande för allmän pension. 
 
Storlek 
Det förlängda ekonomiska omställningsstödet beräknas på årsarvodet året före 
avgångstidpunkten. 
 

Nivå  Samordning med 
förvärvsinkomst 
 

60 % Ja, inget fribelopp 
 

 
Utbetalningstid 
Det förlängda ekonomiska omställningsstödet beviljas och betalas ut för ett år i 
taget och som längst till och med månaden innan den förtroendevalde uppnått den 
i 32 a § LAS angivna åldern. 
 

För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Kommunens pensions-
myndighet utfärdar anvisningar för hur detta ska styrkas. 
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Utbetalningarna upphör om den förtroendevalde tillträder nytt uppdrag i 
kommunen på minst 40 %, eller får uppdrag i riksdagen eller regeringen. 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2023-01-26 KS/2022:476 
 

 

 
Kommunförvaltningen 
Ann-Britt Svedberg 
telefon 0304-33 41 79 
e-post: ann-britt.svedberg@orust.se 

 
 
Besvarande av motion om att utveckla gröna hamnar 
Förslag till beslut 
Motionen lämnas utan förslag till beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Sörvik (V) har inkommit med en motion om att utveckla gröna hamnar. 
I motionen föreslår Rolf Sörvik (V) att kommunfullmäktige ska besluta om att ge 
förvaltningen ett uppdrag att ta kontakt med båtföretagare på Orust för att undersöka 
om intresse till att samarbeta med kommunen i fråga om en hamnverksamhet med 
vinterförvaring av båtar på land finns. 
 
Ämnet behandlas genomgående i den fördjupade översiktsplanen för havet. Förvaring 
på land är ett alternativ till traditionella sätt att förvara båtar och det finns företag som 
redan idag erbjuder möjlighet att förvara på land genom exempelvis höglagring av båtar. 
En utredning av frågan behöver ta in kunskaper från flera olika enheter i organisationen 
plus även länsstyrelse med flera externa källor. Exempel inom organisationen är miljö, 
plan, mark och exploatering samt utvecklingsenheten. Lagring av båtar berör även 
frågor som t ex säkerhet, service, båttvätt, spolplatta samt kostnader och avgifter.  
Det finns idag flera initiativ som på olika sätt berör kustbandet, ett exempel är 
elektrifiering för båtar längs kusten. Mycket är intressant för kommunens utveckling 
men samtidigt är utredningsresurserna inte tillräckliga för alla projekt och initiativ. 
Förvaltningen överlämnar åt kommunfullmäktige att besluta om ett uppdrag till 
förvaltningen i denna fråga är aktuell. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26 
 

Beslutet skickas till 
Affärsdrivande verksamhet 
Utvecklingsenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2023-01-26 KS/2022:476 
 

 

Kommunförvaltningen 
 
 
Ann-Britt Svedberg 
Utvecklingschef





   Datum Diarienummer 1(2) 
  2023-01-26 KS/2022:359 
 

 

 
Kommunförvaltningen 
Ann-Britt Svedberg 
telefon 0304-33 41 79 
e-post: ann-britt.svedberg@orust.se 

 
 
Besvarande av motion om framtagande av solcellsparker i 
Orust kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Med hänvisning till arbetet med översiktsplanen och pågående utredningar anse 
motionen besvarad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Larsson (C) har lämnat in en motion gällande framtagande av solcellsparker i Orust 
kommun. I motionen finns ett önskemål om att kommunen ska ta fram områden som 
är lämpliga för att upprätta solcellsparker, och lämnar även några förslag på sådana 
platser. 
 
Solcellsutbygganden är ett strålande exempel på hur omställningsarbetet för 
energiförsörjningen kan genomföras. I förslaget till översiktsplanering anges att 
utbyggnad ska underlättas förutom i de områden där skyddsvärden finns eller 
lagstiftning påverkar möjligheten att anlägga. Kommunstyrelsen har nyligen beslutat om 
att översiktsplanen skall ut på samråd. De föreslag på platser som lämnas i motionen 
kommer att beaktas i den fortsatta samrådsprocessen arbete med översiktsplanen.  
 
En arbetsgrupp med företrädare för kommunen och näringslivet har startat för att se på 
förutsättningarna för en solcellspark vid Månsemyr. Det finns även initiativ från 
näringslivet som berör energiomställningen som diskuteras. Här involveras också extern 
expertis från exempelvis Fyrbodal och från vår energi och klimatrådgivning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26 
Motion daterad 2022-02-20 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsenheten 
Sektor samhällsutveckling 
 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2023-01-26 KS/2022:359 
 

 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ann-Britt Svedberg 
Utvecklingschef





   Datum Diarienummer 1(1) 
  2023-01-23 KS/2022:978 
 

 

 
Kommunförvaltningen 
Ann-Britt Svedberg 
telefon 0304-33 41 79 
e-post: ann-britt.svedberg@orust.se 

 
 
Besvarande av motion om tillsättning av en eller flera 
näringslivsutvecklare 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Med hänvisning till antagen budget för 2023, anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Larsson (C) inkom 2022-05-30 med en motion gällande tillsättande av en eller flera 
näringslivsutvecklare. 
I antagen budget för 2023 med plan för 2024 – 2025, finns en tjänst som 
näringslivsutvecklare budgeterad. Tjänsten är tillsatt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 
Motion om tillsättning av en eller flera näringslivsutvecklare – Lars Larsson (C) 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ann-Britt Svedberg 
Utvecklingschef
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