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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Godkänna förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för 
STO-kommunerna, att gälla för Orust kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöenheten har fått i uppdrag att, tillsammans med Tjörns och Stenungsunds 
kommuner, ta fram en kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp. 
Projektet innefattar framtagande av gemensam policy och riktlinjer för små avlopp, och 
finansieras till 80 % med LOVA-bidrag (MBN 2020-11-19 § 262). Projektet syftar till att 
prövningen av små avlopp ska vara likvärdig i de tre kommunerna, med ett samordnat 
underlag för bedömningar, i ett större sammanhang likväl som utifrån de förutsättningar 
som råder i varje enskilt fall. 
 
Det framtagna materialet ska kunna underlätta vid handläggningen av ansökningar och 
vid tillsyn av små enskilda avloppsanläggningar, genom en ökad samsyn mellan de tre 
kommunerna. Målet är en effektivare handläggning och ökade möjligheter att förhålla 
sig till gällande lagstiftning och vägledande juridisk praxis, för att uppfylla 
vattendirektivets krav. Gemensamma bedömningsgrunder gör också att det blir lättare 
för den enskilde medborgaren, och de entreprenörer som arbetar i kommunerna, att 
veta vilka krav som kan komma att ställas och varför. 
 
Miljöenheten har tillsammans med miljöhandläggarna i Stenungsunds och Tjörns 
kommuner arbetat fram förslaget, med stöd av en styrgrupp bestående av ansvariga 
chefer. En politisk kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig under 
projektets gång. Referensgruppen har beretts möjlighet att lämna synpunkter, liksom 
respektive kommuns VA- samt renhållningsenheter. Inkomna synpunkter har 
behandlats och införlivats i förslaget, när det har bedömts vara lämpligt. 
 
På grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av sektor 
samhällsutveckling, så behandlas ärendet genom kommunstyrelsens arbetsutskott, då 
detta ligger inom ramen för strategiska miljöfrågor. Miljö- och byggnadsnämndens 
beslut 2022-09-21 § 174, ses därför som ett yttrande.  
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Policyns syfte, mål, omfattning och målgrupp 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam tolkning av de regler och krav som finns för att 
skydda människors hälsa och miljön.  
 
Målet med policyn är att 

 handläggningen ska ske med gemensamma bedömningsgrunder i de tre 
kommunerna, 

 ge en ökad tydlighet för målgruppen, det vill säga för fastighetsägare, medborgare, 
sökande, avloppsentreprenörer verksamma i STO-området (Stenungsund, Tjörn och 
Orust), handläggare samt beslutande i nämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige, 

 möjliggöra effektivare handläggning, 
 underlätta för kommuninvånarna att göra ett medvetet och hållbart val av 

avloppsanläggning. 
 
Policyn reglerar prövning av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–200 
personekvivalenter, pe, samt tillsyn av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–25 pe. 
 

 
 
Detta regleras inte av policyn 
Policyn berör inte 

 fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet som omfattas av Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, 

 prövning av avloppsanläggningar dimensionerade för > 200 pe, detta regleras av  
Miljöprövningsförordning (2013:251), 

 tillsyn av avloppsanläggningar som är dimensionerade för 26–1 999 pe. 
 



Relaterade styrdokument 
Relaterat styrdokument är Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

 

Bakgrund 
Utsläpp av växtnäringsämnen från bland annat små avlopp kan leda till övergödning av våra 
hav, sjöar och vattendrag. Övergödningen leder till en minskad biologisk mångfald, försämrad 
vattenkvalitet och syrebrist. Näringsämnena kan även orsaka kraftiga algblomningar som 
leder till syrebrist. Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten riskerar att förorena grundvatten 
och dricksvattenbrunnar. Det kan även bidra till att smittämnen sprids till närliggande hav, 
sjöar och vattendrag där både människor och djur vistas.  
I STO-området, Stenungsund, Tjörn, Orust, finns flera recipienter, det vill säga vattendrag, 
sjöar och hav, som avloppsvatten leds till. Det finns även recipienter, havsområden, som 
delas av samtliga STO-kommuner. Arbetet med tillsyn och prövning av små 
avloppsanläggningar tar mycket tid och resurser i anspråk.  
Samverkan mellan STO-kommunerna samt framtagandet av en gemensam policy, 
gemensamma riktlinjer och rutiner ger ökade förutsättningar för en likvärdig bedömning och en 
mer effektiv handläggning. Viss samverkan har även skett med Uddevalla och Kungälvs 
kommuner då dessa delar fjordsystem med STO-kommunerna. 

 
Allmänt om STO-området 
STO-kommunerna delar fjordsystemet mellan Orust, Tjörn och fastlandet. Delar av 
fjordområdet är ett av Västra Götalands mest produktiva marina grundområden med 
sammanhängande ålgräsängar och äldre sammanhängande musselbankar. Fjordsystemet är 
särskilt känsligt för effekterna av övergödning då vattenutbytet är mycket begränsat. Flera av 
områdets vattendrag som mynnar ut i havet är idag övergödda. Länsstyrelsen har pekat ut 
fjordarna som ett näringsbelastat område med hög känslighet och måttlig ekologisk status. 
Samtliga STO-kommuner har en växande befolkning på grund av ökad inflyttning. Det finns 
många små avlopp och de har tillsammans en negativ påverkan på vattnens status. Stora 
delar av STO:s kustvattenområden ingår i EU:s Natura 2000-nätverk och utgörs även av 
naturreservat eller naturvårdsområden där övergödning är en faktor som innebär negativ 
påverkan på de värden som områdesskydden ska värna. 
 
Stenungsund 
I Stenungsund finns det cirka 3 200 små avloppsanläggningar dimensionerade för 1–5 
hushåll, 5–25 personekvivalenter, pe. Det finns i kommunen 21 anläggningar dimensionerade 
för 26–1 999 pe, varav tre är kommunala avloppsreningsverk. De kommunala vatten- och 
avloppsledningsnäten täcker stora delar av centralorten Stenungsund, Stora Höga, Jörlanda, 
Ödsmål, Ucklum samt Svenshögen.  
 
Stenungsunds kommun har cirka 27 000 invånare och befolkningen förväntas öka framöver. 
Stenungsund är till skillnad från Tjörn och Orust ingen typisk sommarkommun eftersom 
befolkningsökningen är begränsad sommartid. 
 
Markförhållandena i Stenungsund består till stor del av berg och lera, med inslag av områden 
med sandig mark eller isälvssediment. I de nordöstra delarna av kommunen finns större 
områden med sandig mark som kan vara lämpliga för infiltration. 
 



Tjörn 
I Tjörns kommun finns det omkring 3 500 små avloppsanläggningar dimensionerade för 1–5 
hushåll,  
5–25 pe. Det finns ett femtiotal anläggningar dimensionerade för 26–1 999 pe.  
De kommunala vatten- och avloppsledningsnäten är framför allt utbyggda i tätorterna på 
västra Tjörn samt i Kållekärr, Myggenäs och Höviksnäs.  
 
Tjörn har cirka 16 000 invånare. Det finns ett stort antal fritidsboenden, befolkningen 
tredubblas sommartid och bostadsbebyggelsen är spridd. Det finns ett fåtal områden som 
bedöms vara glest bebyggda och de enskilda vattentäkterna ligger därför relativt tätt.  
 
Då markförhållandena i större delen av kommunen utgörs av lera och berg i dagen och inte 
genomsläppliga jordar med sand- eller grusavlagringar saknas nästan helt förutsättningar för 
infiltration. 
 
Orust 
I Orust kommun finns det mellan 7 500 och 8 000 små avloppsanläggningar dimensionerade 
för 1–5 hushåll, 5–25 pe. Det finns 16 anläggningar dimensionerade för 25–1 999 pe, varav 
sju är kommunala avloppsreningsverk.  
 
En större utbyggnad av det kommunala ledningsnätet pågår och avloppsreningsverket i Ellös 
byggs ut och kompletteras med kväverening för att kunna ta emot avlopp från stora delar av 
Orust. Det medför att flera av de kommunala avloppsreningsverken kommer att avvecklas. 
Utsläppen flyttas från mer känsliga områden till Ellösefjorden som bedöms vara mindre 
övergödningskänsligt. 
 
Orust kommun har drygt 15 000 invånare och periodvis under sommaren flerdubblas  
befolkningen. Det finns cirka 5 000 fritidsbostäder.  
 
Orust består mest av berg med inslag av lera i dalgångarna, större sedimentavlagringar 
saknas vilket innebär att det nästan helt saknas förutsättningar för infiltrationsanläggningar. 
 
Dricksvattensituationen i STO-området 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Dricksvattensituationen är på flera platser i området 
ansträngd. Sveriges geologiska undersökningar, SGU, har bedömt att hela Tjörns kommun 
samt stora delar av Orust och Stenungsunds kommuner ligger inom områden som bedöms ha 
mindre goda möjligheter till uttag av grundvatten ur berggrunden. Det är något som medför en 
sårbar situation både för enskilda brunnar och kommunala grundvattentäkter. Det är därför 
viktigt att hushålla med vatten året om och inte bara under högsommaren. För att säkra upp 
vattenförsörjningen för en växande befolkning och för att skapa ett mer robust 
vattenförsörjningssystem har Stenungsunds kommun tecknat avtal med Kungälvs kommun för 
en överföringsledning från Göta Älv. Även Tjörns kommun kommer förvärva vatten från Göta 
Älv, detta genom avtal med Stenungsunds kommun och en överföringsledning mellan 
kommunerna. Orust kommun har ett avtal med Uddevallas kommun för att säkerställa 
vattentillgången för kommunens invånare, framförallt i händelse av avbrott i den egna 
dricksvattenproduktionen. 
 
Klimatförändringar, torka, översvämningar och föroreningar bland annat från små avlopp hotar 
tillgången på rent vatten. För att säkra en trygg dricksvattenförsörjning behöver yt- och 
grundvatten skyddas mot bland annat överuttag, smittoämnen samt närsalterna kväve och 
fosfor.  
 
Enskilda kustnära dricksvattentäkter riskerar att drabbas av saltvatteninträngning när uttaget 
ökar i samband med att fritidsfastigheter omvandlas till åretruntbostäder samt vid 
nybyggnationer utanför kommunalt VA-verksamhetsområde. Risken för saltvatteninträngning 



finns inte bara i kustnära områden utan även längre in på land där vattenmagasin med relikt 
saltvatten, från den tiden fastlandet var havsbotten, punkteras vid borrning av nya 
dricksvattenbrunnar. Grundvattnet skyddas bättre i områden med lera än områden med berg, 
där det saknas skyddande jordlager och risken för läckage av föroreningar till grundvattnet 
därför är större.  
 
Vattenskyddsområden i STO 
Vattenskyddsområden för större vattentäkter avser att säkra tillgången på dricksvatten för ett 
större antal människor.  
 
I Orust kommun finns det två kommunala vattentäkter, ytvattentäkten Rödsvattnet och 
grundvattentäkten Korskällan som båda ligger inom vattenskyddsområden. Det finns 
ytterligare två vattenskyddsområden, Vindön och Kattevik med vatten för enskild 
dricksvattenförsörjning. 
 
I Stenungsunds kommun finns det två kommunala vattentäkter, ytvattentäkten Stora 
Hällungen och grundvattentäkten i Grössbyn, båda ligger inom vattenskyddsområden.  
 
I Tjörns kommun finns det en större kommunal dricksvattentäkt, Bö tjärn som ligger inom 
Tolleby vattenskyddsområde. Det finns även ett vattenskyddsområde i Ängeviken för enskild 
dricksvattenförsörjning.  

Klimatanpassning 
Med dagens klimatförändringar och de som väntas i framtiden ändras förutsättningarna för 
hela samhällen. Översvämningar, stigande havsnivåer, skred och ras är exempel på 
klimatförändringar som kan påverka små avlopp. Mest utsatta är de avloppsanläggningar som 
ligger i högexploaterade områden med sämre förutsättningar för anläggande av små avlopp. 
Om en avloppsanläggning svämmar över sprids orenat avloppsvatten till omgivningen vilket 
kan få negativa miljökonsekvenser, orsaka smittspridning och skador på byggnader. 
 
Variationer i grundvattennivåerna kan ändra flödesriktningen för grundvattnet, något som kan 
bli problematiskt då även spridningsmönstret av eventuella föroreningar ändras, eller när 
områden drabbas av intensiv nederbörd. När marken blir vattenmättad binds föroreningar 
sämre, det kan leda till att dessa sprids till omgivning och/eller grundvatten. Detta kan leda till 
problem i områden med små avlopp och enskilda vattentäkter. 
 

Transporter 
Slamtömning av små avlopp så som slutna tankar, slamavskiljare och reningsverk sker 
vanligen med tunga fordon. Den miljöbelastning som transporterna innebär ska vägas in i den 
totala bedömningen av miljöpåverkan från små avlopp. I STO-området är det relativt korta 
avstånd mellan de små avloppsanläggningarna och mottagande avloppsreningsverk jämfört 
med Sverige som helhet. Antalet tömningar varierar däremot mellan olika typer av 
avloppslösningar och därför kan miljöpåverkan bli större för avloppslösningar som behöver 
tömmas flera gånger per år.  
 
Vid val av avloppsanläggning behöver en avvägning göras mellan recipientens känslighet, 
resurshushållning såsom låg vattenförbrukning samt behovet av transporter. 
 
Olika tekniska lösningar kan bidra till en minskad miljöpåverkan från transporter, såsom fordon 
som kör på mer miljövänligt bränsle, reningsteknik med slamförtjockare, tömningsteknik med 
slamavvattning eller kortare transportsträckor genom lokalt omhändertagande av slam. Även 



möjligheten till behovsanpassade slamtömningsintervall för olika avloppsanläggningar kan 
bidra till att minska miljöpåverkan genom färre transporter. 

Lagar, bestämmelser och mål 
Lagstiftning, regler och riktlinjer ligger tillsammans med olika myndigheters vägledningar och 
domar som grund för den bedömning som görs av små avlopp. De viktigaste styrdokumenten 
är: 

 Miljöbalken (1998:808) 
 EU:s vattendriektiv (2000/60/EG) 
 Vattenförvaltningsförordning (2004:660) 
 Sveriges miljökvalitetsmål, FN:s globala mål 
 Föreskrifter för vattenskyddsområden 
 Föreskrifter för naturskyddsområden, naturreservat samt bevarandeplaner för  

Natura 2000-områden 
 Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten  
 Kommunernas lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön 
 Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten 
 
Även Vattenmyndighetens Vatteninformationssystem Sverige, VISS, används för inhämtande 
av information om områdens ekologiska status. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna för vatten beskriver den kvalitet en vattenförekomst ska ha nått vid en 
viss tidpunkt. Vattenförekomsten får således inte påverkas av en verksamhet på så sätt att 
kvaliteten blir sämre än den status som anges i normen. Det är Vattenmyndigheten som 
beslutar om miljökvalitetsnormerna.  
 
Berörda kommuner är skyldiga att se till att normerna följs exempelvis vid planering för 
användningen av mark- och/eller vattenområden, genom att förstärka tillsyn och rådgivning 
samt att ställa krav på minskade utsläpp. 
 
Kvalitetskrav på vattenområdena i STO-området innebär att God ekologisk status ska ha 
uppnåtts senast 2027 eller, för vissa vattendrag, 2033. Nytillkomna utsläpp av avloppsvatten 
innehållande näringsämnen kan medföra en försämring av den ekologiska statusen i de 
känsliga områdena i STO och medföra att miljökvalitetsnormerna inte uppnås. 
 
Globala mål 
Sedan 2015 är det totalt 193 länder som antagit och formulerat de globala målen.  
De mål som är särskilt relevanta för små avlopp är: 

 Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla, 
 Mål 14: Hav och marina resurser, 
 Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. 

 
Nationella miljökvalitetsmål 
Sveriges riksdag har sedan 1999 antagit 16 miljökvalitetsmål. Miljömålen fungerar som 
vägledning för hela samhällets miljöarbete, det vill säga för myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner, näringslivet och andra aktörer. Hela samhället behöver arbeta för att nå dessa 
mål. Det finns sju miljömål som är särskilt relevanta för arbetet med små avlopp: 

 Ingen övergödning, 
 Hav i balans samt levande kust och skärgård, 



 Levande sjöar och vattendrag,  
 Grundvatten av god kvalitet, 
 Myllrande våtmarker, 
 Giftfri miljö,  
 God bebyggd miljö. 

 
Nationell tillsynsstrategi 
En ny nationell tillsynsstrategi har tagits fram i samverkan mellan Naturvårdsverket, 
Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Havs-och vattenmyndigheten. Strategin är ett 
verktyg för att uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn. Strategin innehåller olika fokusområden 
med effektmål, för små avlopp gäller följande effektmål:   

 De kommunala tillsynsmyndigheterna har större precision i att välja ut och bedriva tillsyn 
på de avloppsanläggningar som medför störst risk för negativ påverkan på hälsa 
och/eller miljö. Det betyder att tillsynen av små avloppsanläggningar blir bättre anpassad 
till avloppsanläggningens geografiska placering och tekniska lösning. 

 
 Tillsynen leder till att de små avloppsanläggningarna får en minskad miljö- och 

hälsopåverkan.  
 

Tillämpning 
Vid tillämpning av denna policy bedöms kommunerna kunna säkerställa minskad 
miljöpåverkan från små avlopp genom begränsade utsläpp av de övergödande ämnena fosfor 
och kväve. Begränsade utsläpp av närsalter är en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas i enlighet med Åtgärdsprogram för vatten 2021–2027, Västerhavets 
vattendistrikt.  
Tillämpningen av policyn förväntas även leda till en minskad risk för olägenheter ur 
hälsoskyddssynpunkt. 
Genom tillämpning av gemensam policy och riktlinjer får de kommunala tillsynsmyndigheterna 
större precision i att välja ut och bedriva tillsyn över de avloppsanläggningar som medför 
störst risk för negativ påverkan på hälsa och miljö. Tillsynen bedöms leda till att de små 
avloppsanläggningarna på sikt har en mindre hälso- och miljöpåverkan, detta i linje med den 
nationella tillsynsstrategin. 
Sökanden ska i ansökan med god dokumentation kunna visa att anläggningen har kapacitet 
att klara de reningskrav som behöver ställas på platsen. Nedanstående reningskrav gäller vid 
prövning av ansökan om nya avloppsanläggningar, oavsett om avloppsanläggningen ska 
ersätta en befintlig anläggning eller om fastigheten inte tidigare haft en avloppsanläggning. En 
bedömning av reningskraven ska alltid göras i varje enskilt fall utifrån förhållandena på den 
specifika platsen. Även en rimlighetsavvägning ska göras i varje enskilt fall där kostnad ställs 
mot miljönytta. 
 
 
Hög skyddsnivå 
I början av 2010-talet beslutade STO-kommunerna, utifrån det aktuella vattenområdets 
känslighet, att krav på hög skyddsnivå för avloppsrening ska gälla, både avseende miljöskydd 
och hälsoskydd. Det är fortsatt relevant att tillämpa hög skyddsnivå som lägsta reningskrav i 
hela området vid ändring av befintliga avloppsanläggningar samt för nya avloppsanläggningar. 
Undantag kan dock göras om en bedömning av förutsättningarna i det enskilda fallet medger 
det. 
 



Hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd syftar till att minska utsläpp av övergödande och 
syreförbrukande ämnen från framför allt WC-vatten. För att en avloppsanläggning belastad 
med WC och bad-, disk- och tvättvatten, BDT, ska klara hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
behöver följande funktionskrav uppfyllas: 
 minst 90 % reduktion av totalfosfor 
 minst 90 % reduktion av organiska syreförbrukande ämnen, BOD7 
 minst 50 % reduktion av totalkväve 

Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd syftar till att skydda dricksvatten och minimera 
smittspridning via avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta genom förorening av dricksvatten eller badvatten och inte heller till annan 
olägenhet, till exempel lukt. Avloppsvatten innehåller bakterier och smittämnen som kan 
förorena dricksvattenbrunnar och ytvatten. En avloppsanordning måste därför alltid kunna 
reducera bakterier på ett tillförlitligt vis.   
 
Särskild skyddsnivå  
I särskilt känsliga områden kan det krävas en högre skyddsnivå än hög skyddsnivå, här kallad 
särskild skyddsnivå. Bedömningen om ett område är särskilt känsligt utgår från intilliggande 
vattenområdens ekologiska status samt känslighet och/eller ökat skyddsbehov avseende 
hälsoskydd. Det vill säga vattnets känslighet för övergödning och/eller skydd av 
dricksvattentäkter och badvatten. 
 
Särskilt känsliga områden kan vara exempelvis Natura 2000-områden, vattenskyddsområden, 
grunda havsvikar eller andra skyddsvärden, såsom förekomst av ålgräsängar, musselvatten 
eller lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag. 
 
I dessa särskilt känsliga områden kan det krävas ett extra reningssteg, en bedömning görs i 
varje enskilt fall.  
 
Otillgängliga områden 
På öar utan broförbindelse och andra otillgängliga områden, där en slambil inte kan komma 
fram, bör inte installation av WC tillåtas. Tillstånd för BDT-rening kan tillåtas under 
förutsättning att sökanden kan redovisa möjlighet till eget omhändertagande av slam på ett 
hälso- och miljömässigt godtagbart vis. Även för installation av torrtoalett behöver sökanden 
visa att latrin eller aska kan omhändertas på ett tillfredsställande vis. 
 
Möjlighet till källsortering och eget omhändertagande av avfall 
En effektiv åtgärd för att uppnå en förbättrad resurshushållning är att återföra näringsämnen 
till odlingsmark, vilket kan ske genom kretsloppssystem. Genom kretsloppssystemet sker en 
minskad övergödning. För att det ska fungera behövs system för insamling, behandling och 
lagring. När ett fungerande kretsloppssystem finns etablerat separeras de olika 
avfallsfraktionerna så som WC- och BDT-vatten.  
 
Om förutsättningar finns kan fastighetsägaren själv ta hand om avfallet från 
avloppsanläggningen, såsom till exempel latrin eller slam från slamavskiljaren. Detta 
förutsätter att fastighetsägaren kan redovisa att ett lokalt kretslopp kan ombesörjas på ett 
hälso- och miljömässigt tillfredsställande vis. 
 
Vid nybyggnation rekommenderas att byggnaden byggs med två avloppsrör, ett för WC och 
ett för BDT. Detta för att maximera framtida valmöjligheter samt möjliggöra för eventuell 
källsortering av toalettavfall i kretsloppssystem. 
 



Tillsyn av små avlopp 
Vid inventering och tillsyn av små avloppsanläggningar är fokus på att åtgärda de sämsta 
avloppen först. Tillsyn och inventering ska prioriteras i de områden som bedöms särskilt 
känsliga. Vid tillsyn prioriteras i första hand fastigheter där avloppsanläggning för rening av 
WC-vatten saknas. Eller där tekniken inte medger en tillräckligt god rening ur 
hälsoskyddssynpunkt eller i förhållande till omgivningens känslighet avseende miljöskydd. 
Avloppsanläggningar som inte klarar hög skyddsnivå avseende hälsoskydd prioriteras vid 
misstanke om olägenhet för människors hälsa.  
 
Vid tillsyn och inventering av befintliga små avlopp görs bedömningen om vilken miljö- och 
hälsoskyddsmässig påverkan utsläppet kan ha snarare än om anläggningen klarar hög 
skyddsnivå. Krav ställs i förhållande till miljönyttan, recipientens känslighet, 
hälsoskyddsbehovet och till vad som är ekonomiskt rimligt. Det innebär att en anläggning som 
fungerar väl, inte uppvisar brister som försämrar anläggningens hållbarhet, och inte medför 
risk för olägenhet för människors hälsa eller betydande risk för miljön, kan bedömas vara 
godtagbar, trots att den inte klarar hög skyddsnivå. 
 
Ett avloppstillstånd innebär en rättighet med visst juridiskt skydd. För en befintlig 
avloppsanläggning som bedömts ha en godtagbar funktion, kan krav på ytterligare 
reningssteg medföra orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan. Vid tillståndsprövning för 
en helt ny avloppsanläggning eller vid tillsyn av en avloppsanläggning som saknar tillstånd, 
kan det däremot vara rimligt att ställa krav på att reningen ska kunna uppnå hög skyddsnivå. 
 
 
 
 
 
 
Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om bör den nya 
anläggningen kunna klara hög skyddsnivå både avseende hälsoskydd och miljöskydd, om inte 
förutsättningarna i det enskilda fallet medger något annat.  
 
Vilken teknisk avloppslösning som bedöms lämplig beror på den befintliga byggnadens 
konstruktion och vad som kan anses vara rimligt ur ett ekonomiskt perspektiv. I befintliga 
byggnader där WC- och BDT-vatten leds samman innebär det vanligen att det inte krävs 
någon uppdelning av avloppets olika fraktioner i två ledningssystem.    
Kommunernas små avloppsanläggningar behöver inventeras och dessa uppgifter ska 
regelbundet uppdateras.   
 
Vid tillsyn av små avlopp samt vid tillståndsprövningen för nya avlopp behöver även hänsyn 
tas till klimatförändringar så som översvämningar och förhöjda havsnivåer. 
 
STO-kommunerna behöver identifiera vilka små avloppsanläggningar i respektive kommun 
som riskerar att översvämmas för att sedan informera och föra dialog med berörda 
fastighetsägare. 
 

Kartbilagor 
Policyn innefattar tre kartbilagor: 
Bilaga 1 – Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Skyddade och känsliga områden. 
 



Bilaga 1 – Skyddsnivåer 
Kartan beskriver översiktligt vilka skyddsnivåer som kan gälla inom STO-området. 
Skyddsnivån avgör vilka krav som ställs på rening av avloppsvattnet. I områden som är extra 
känsliga kan det krävas särskild skyddsnivå, med högre krav på rening av avloppsvattnet. En 
bedömning görs i varje enskilt fall av vilken skyddsnivå som ska gälla på den aktuella platsen, 
beroende på de lokala förutsättningarna. Det innebär att det kan ställas krav på särskild 
skyddsnivå även utanför det streckade området samt ställas krav på hög skyddsnivå innanför 
det streckade området.  
I anslutning till känsliga bäckar och åar kan högre krav på rening av utsläpp från 
avloppsanläggningar komma att ställas. Lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag samt 
vattendrag som mynnar i vattenområde/havsområde med mindre god ekologisk status är 
exempel på känsliga vattendrag. 
 
Bilaga 2 – Vattnets ekologiska status 
I databasen VISS finns en samlad bedömning av den ekologiska, kemiska och kvantitativa 
statusen för alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.  
 
Den ekologiska statusen i ett vattendrag/vattenområde är ett mått på vattenförkomstens 
tillstånd, hur ett vatten mår och är vägledande vid bedömningen av vilken skyddsnivå som ska 
gälla inom ett avrinningsområde.  
 
Statusklassningen ger en representativ bild av vattenförekomstens tillstånd samt en 
riskbedömning som kan användas för att avgöra konsekvenserna i miljön av en verksamhets 
påverkan.  
 
Bedömningen av den ekologiska statusen grundas på biologiska kvalitetsfaktorer som 
beskriver växt- och djurlivet i vattenförekomsten. Om en betydande påverkan identifierats för 
ett vatten ska de kvalitetsfaktorer som är känsligast för just denna påverkan användas för att 
bedöma konsekvenserna i vattenmiljön. Utgångspunkten är att god status ska uppnås och att 
statusen inte får försämras. Målet är att uppnå en acceptabel nivå av påverkan där 
ekosystemets struktur och funktion inte är väsentligt förändrade jämfört med en opåverkad 
vattenförekomst av samma typ. 
 
Statusen i ytvatten bedöms i en femgradig skala, hög, god, måttlig, otillfredsställande eller 
dålig status.  
 
Bilaga 3 – Skyddade områden 
Naturreservat och Natura 2000-områden är skyddade enligt miljöbalken. I föreskrifter och 
bevarandeplaner för naturreservat samt Natura 2000-områden finns det reglerat hur 
användningen av dessa mark- och vattenområden får ske. Syftet kan vara att bevara biologisk 
mångfald, skydda värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. 
Beroende på syftet kan hänsyn behöva tas vid bedömningen av lämpliga avloppslösningar. 
 
Inom STO-området finns det skyddade vattenområden med miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten. Syftet med dessa skyddade områden är att skydda eller förbättra kvaliteten på 
de vatten där fiskar lever eller skulle kunna leva samt trygga kvaliteten på de musslor och 
snäckor som odlas för konsumtion i kust- och havsvatten.  
 
Lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag, ålgräsängar och grunda havsvikar är exempel på 
områden som är känsliga för utsläpp av avloppsvatten där det kan vara aktuellt med högre 
krav på rening. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-området 
så en bedömning behöver göras i varje enskilt fall.  

 



Förvalta policyn 
Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten arbetar i enlighet med 
gällande styrdokument, har en rutin, att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt vis. 
Dokumentansvarig chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om gällande 
styrdokument. 
 
Policyn ska revideras en gång per mandatperiod eller i samband med förändringar i tillämplig 
lagstiftning. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Karta: Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Karta: Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Karta: Skyddade och känsliga områden. 
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Riktlinjernas syfte, mål, omfattning och målgrupp 
Syftet med riktlinjerna är att skapa en gemensam tolkning av de regler och krav som finns för 
att skydda människors hälsa och miljön.  

Målet med riktlinjerna är att 

 handläggningen ska ske med gemensamma bedömningsgrunder i de tre 
kommunerna, 

 ge en ökad tydlighet för målgruppen, det vill säga för fastighetsägare, medborgare, 
sökande, avloppsentreprenörer verksamma i STO-området (Stenungsund, Tjörn och 
Orust), handläggare samt beslutande i nämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige, 

 möjliggöra effektivare handläggning, 
 underlätta för kommuninvånarna att göra ett medvetet och hållbart val av 

avloppsanläggning. 
 

Riktlinjerna reglerar prövning av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–200 
personekvivalenter, pe, samt tillsyn av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–25 
pe. 

 

Detta regleras inte av riktlinjerna 
Riktlinjerna berör inte 

 fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet som omfattas av Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, 

 prövning av avloppsanläggningar dimensionerade för > 200 pe, detta regleras av  
Miljöprövningsförordning (2013:251), 

 tillsyn av avloppsanläggningar som är dimensionerade för 26–1 999 pe. 
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Relaterade styrdokument 
Relaterat styrdokument är Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

Bakgrund  
I STO-området finns ett stort antal små avloppsanläggningar vars utsläpp i ett större 
sammanhang har en betydande påverkan på områdets vattenområden, det vill säga hav, 
sjöar och vattendrag. Lokalt kan det även finnas risk för olägenhet för människors hälsa.  

De geologiska förutsättningarna i STO-området gör att utsläpp av avloppsvatten i många fall 
har en kort tillrinningstid till recipient oavsett om det är till hav, sjö eller vattendrag. 
Havsområdena i STO är tydligt påverkade av övergödning. Större delen av vattenområdena 
har måttlig eller otillfredsställande ekologisk status, se bilagan Ekologisk vattenstatus. 

Gemensamma styrdokument samt rutin för STO-kommunerna 
Framtagandet av gemensamma styrdokument samt rutiner för STO-kommunerna förväntas 
leda till en likvärdig arbetsmetodik, gemensamma administrativa verktyg, mallar samt mer 
effektiv handläggning med kortare handläggningstider. Gemensamma riktlinjer och rutiner 
väntas även leda till en effektivare tillsyn och åtgärdstakt avseende bristfälliga 
avloppsanläggningar. Det kommunövergripande arbetet leder även till en större mängd 
samlad information, till såväl fastighetsägare, entreprenörer och kollegor samt bidrar till ökad 
kompetens inom kommunerna.  

Kombinationen av rådgivning och inventering förväntas bidra till en ökad förståelse hos 
fastighetsägare för hur deras avlopp påverkar deras närmiljö samt recipient vilket förväntas 
öka deras vilja att åtgärda bristfälliga avlopp. Något som i förlängningen kan påverka 
kommunens åtgärdsarbete i en positiv riktning.   

Kommunerna förbereder sig för riskbaserad tillsyn av små avlopp genom att införa ett system 
för digital registrering av avloppsanläggningar.  

Tillämpning 
Vid tillämpning av dessa riktlinjer bedöms kommunerna kunna säkerställa minskad 
miljöpåverkan från små avlopp genom begränsade utsläpp av de övergödande ämnena 
fosfor och kväve. Begränsade utsläpp av närsalter är en förutsättning för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas i enlighet med Åtgärdsprogram för vatten 
2021–2027, Västerhavets vattendistrikt.  

Information och rådgivning 
För att kunna hjälpa fastighetsägare och entreprenörer i frågor gällande små avlopp erbjuder 
respektive kommuns tillsynsmyndighet rådgivning. De kommunala tillsynsmyndigheterna 
bedriver dock myndighetsutövning och kan därför inte rekommendera vilken 
avloppsanläggning som ska väljas eller vilken placering som är lämplig för anläggningen. 
Den kommunala tillsynsmyndigheten kan informera om bland annat områdesskydd, 
godkända anläggningar, avloppslösningar som finns på marknaden samt uppgifter om 
entreprenörer som anlägger små avlopp i området. Handläggare ska ge information och 
hjälp med vilka uppgifter som behöver inkomma för att ansökan/anmälan om små avlopp ska 
kunna handläggas. Rådgivningen utgår från tillgängliga fakta och rådgivningen ska vara 
saklig och opartisk.  

Tillämpning vid tillsyn 
Tillsyn behöver utföras för att säkerställa de små avloppsanläggningarnas funktion och 
rening men också för att minska dess negativa påverkan på människors hälsa samt miljön. 
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Som ett första steg i tillsynen görs en inventering av de små avlopp som finns i den aktuella 
kommunen. Efter beslut om vilka fastigheter som ska inventeras brukar den kommunala 
tillsynsmyndigheten göra en arkivinventering och undersöka vad för avloppsrelaterad 
information som finns om respektive fastighet. Om information saknas eller om det finns 
andra frågor skickas det vanligtvis ut en enkät till aktuella fastighetsägare. I enkäten ställs 
frågor om vatten- och avloppsförhållandena på fastigheten. Fastighetsägarnas enkätsvar 
bidrar till det fortsatta arbetet med tillsyn samt ger en överblick av vatten- och 
avloppssituationen i kommunerna. Efter arkivinventering och eventuell enkätundersökning 
görs en preliminär bedömning av avloppsanläggningen, om den lever upp till gällande 
lagstiftning eller ej. Efter bedömningen informeras fastighetsägarna om deras avlopp 
behöver åtgärdas eller ersättas. Det kan i samband med detta bli aktuellt med tillsyn på plats 
för att göra en bedömning av avloppsanläggningen. Det är fastighetsägaren, även kallad 
verksamhetsutövaren, som enligt lag ansvarar för att dennes enskilda avlopp fungerar som 
det ska och har en godtagbar rening.  

Inventering, tillsyn och åtgärdande av bristfälliga avloppsanläggningar bidrar till att nå flera 
nationella miljökvalitetsmål samt globala mål.  Arbetet för att nå dessa mål sker genom en 
minskad belastning av närsalter samt fekala föroreningar till både närområde och recipient. 
En förbättrad status i våra vattenområden ger även en samhällsnytta gentemot medborgare 
och för pågående/framtida vattenbruk, så som till exempel alg-, fisk- och musselodlingar. 

Övergödning orsakar förändringar i ekosystem och leder bland annat till algblomning och 
försämrad syresättning av bottenvattnet. Syrefria bottnar genererar i sin tur ytterligare 
övergödning då fosfor som tidigare varit bunden i bottensedimentet frigörs vid syrefria 
förhållanden. En minskning av övergödande ämnen har flera positiva effekter. Det gynnar 
sjöar och vattendrags naturliga produktionsförmåga, bevarar den biologiska mångfalden och 
resulterar i en god resurshushållning. Även grundvattnet behöver skyddas för att kunna 
säkra tillgången till dricksvatten men också för att bidra till en god livsmiljö för djur och växter 
i vattenmiljöer. 

I åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt 2021–2027 presenteras åtgärder som 
myndigheterna behöver genomföra på administrativ nivå för att nå miljökvalitetsnormer för 
vatten. Till detta har Vattenmyndigheterna tagit fram preliminära åtgärdsbeting för respektive 
vattenförekomst. Åtgärdsbetingen presenteras i Vattenmyndighetens 
Vatteninformationssystem Sverige, VISS. För vattendrag och sjöar finns beting som säger att 
minst 1 065 små avlopp ska ha åtgärdats i STO-området innan år 2027. 

Prioritering av tillsyn av små avlopp görs genom att tillsynen bedrivs där miljö- och 
hälsonyttan är som störst. Effekten från tillämpning av gemensam policyn samt riktlinjer 
bedöms leda till att de små avloppsanläggningarna i STO-området på sikt har liten påverkan 
på hälsa och miljö, i enlighet med den nationella tillsynsstrategin. 

Händelsestyrd tillsyn  
Vid klagomål gällande bristfälliga avlopp eller misstänkt olägenhet bedrivs händelsestyrd 
tillsyn. Detta för att bedöma om avloppsanläggningen misstänks kunna orsaka olägenhet för 
människors hälsa och/eller miljön, genom exempelvis lukt, förorening av dricksvatten eller 
utsläpp av orenat avloppsvatten, så kallat direktutsläpp. 

För att bedöma om klagomålet är befogat görs ett platsbesök där avloppsanläggningen 
kontrolleras. Fokus ligger på om avloppsanläggningen orsakar hälsomässig olägenhet eller 
om anläggningen har direktutsläpp. Även avloppsanläggningar med endast slamavskiljning 
eller slamavskiljning följt av stenkista bedöms ha direktutsläpp.  

Tillämpning vid prövning 
Fastighetsägaren är enligt lag skyldig att ansöka/anmäla om att få inrätta en ny 
avloppsanläggning eller ändra en befintlig avloppsanläggning som resulterar i en väsentlig 
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förändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. När en ansökan/anmälan 
inkommer sker en prövning för att fastställa om den valda avloppsanläggningen kan beviljas. 
I prövningen ingår att bedöma den enskilda platsens förutsättningar i förhållande till 
reningsgraden hos den tekniska lösningen, avloppsanläggningen. Bedömningen görs av 
funktionen i förhållande till behovet av rening på en viss plats. Även risk för översvämning, 
stigande havsnivåer, skred och ras beaktas vid prövning. 

Funktionen hos avloppsanläggningen prövas också i ett större sammanhang, det vill säga 
hur stor påverkan på recipienten det skulle innebära om flera anläggningar med samma 
tekniska lösning och reningsgrad skulle tillåtas i ett område. Till exempel vid nybyggnation 
och ett högt exploateringstryck kan en ökning av den totala utsläppsmängden övergödande 
ämnen sammantaget innebära en negativ påverkan på ett känsligt vattenområde på ett 
sådant vis att utsläpp inte kan tillåtas. 

Hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd innebär reningskrav avseende övergödande och 
syreförbrukande ämnen vilka främst finns i WC-vatten. För att en avloppsanläggning 
belastad med WC och bad-, disk- och tvättvatten, BDT, ska klara hög skyddsnivå avseende 
miljöskydd behöver följande funktionskrav uppfyllas: 
 minst 90 % reduktion av totalfosfor 
 minst 90 % reduktion av organiska syreförbrukande ämnen, BOD 
 minst 50 % reduktion av totalkväve 

 
Reduktionen ska med ytterst få undantag ske i anläggningen, näringsupptag i naturen kan 
inte räknas anläggningen till godo.  
 

För en avloppsanläggning som klarar normal skyddsnivå för miljöskydd jämfört med en 
anläggning som klarar hög skyddsnivå är prisskillnaden liten sett till den miljönytta som kan 
uppnås. Den ökade kostnaden motsvarar kostnad för ökad dosering av fosforfällningsmedel 
alternativ ett tätare bytesintervall av filtermassa i fosforfälla. Som redan nämnts har STO-
området förhållandevis stora problem med övergödda vattendrag, sjöar och havsområden 
jämfört med Sverige som helhet. Prisskillnaden för en anläggning som klarar hög skyddsnivå 
jämfört med en som klarar normal skyddsnivå vägt mot miljönyttan gör det rimligt att ha hög 
skyddsnivå som utgångspunkt, i enlighet med tidigare beslut om hög skyddsnivå för 
avloppsrening. 

Avvikelser från hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Vid prövning av avloppsanläggningar kan avsteg från hög skyddsnivå göras och normal 
skyddsnivå godkännas om det exempelvis finns något att vinna ur miljöhänseende. 
Robusthet, resurshushållning och uppehållande av vatten räknas som sådana miljövinster.  
 
Avvikelser från hög skyddsnivå förutsätter att omständigheterna i det enskilda fallet möjliggör 
detta. Avsteg från hög skyddsnivå bör vanligtvis inte övervägas i särskilt känsliga områden. 
Exempel på lösningar som inte klarar hög skyddsnivå men har andra miljöfördelar är: 

1. fosforavlastade markbäddar. Anses klara hög skyddsnivå avseende fosfor men inte 
kväve men har fördelen att vara robust,  
 

2. ej fosforavlastade infiltrationsanläggningar. Klarar normal men inte hög skyddsnivå, 
har fördelen att vattnet infiltreras i marken och inte leds bort för att snabbt nå 
recipient. En förutsättning är att infiltrerat vatten inte påverkar vattentäkter eller 
grundvatten. I STO-området finns det dock endast ett fåtal mindre områden där det är 
geologiskt möjligt att anlägga en infiltrationsanläggning, 

 
3. fosforreningsmetoder utan kemikalier eller fosforfälla som innebär resurshushållning,  



7

 
4. metoder med extra god kväverening men där fosforreningen inte når upp till hög 

skyddsnivå, 
 

5. dammar utformade som näringsfällor för att fånga upp näringsläckage i form av kväve 
och fosfor från små avlopp samt jordbruksmark. Dessa dammar har förutom den 
renande effekten andra stora miljöfördelar så som buffring av vatten samt att de 
gynnar den biologiska mångfalden. 

 
Punkterna 1 till 4 avser lösningar utformade specifikt för avloppsrening och för 1-200 pe. För 
att det ska vara aktuellt med avsteg från hög skyddsnivå ska reduktionen av fosfor uppnå 
minst 70%, motsvarande normal skyddsnivå. Punkt 5 avser dammar som i första hand ska 
fånga upp näringsläckage från jordbruksmark och de rester av kväve och fosfor som släpps 
ut från avloppsanläggningar i området. Avsteget handlar då främst om kravet på att den 
enskilda avloppsanläggningen, det vill säga avloppslösning exklusive damm, ska klara hög 
skyddsnivå. Avsteg förutsätter att avloppsanläggningen har viss fosforrening, till exempel en 
markbädd och att dammen dimensioneras även för avloppsutsläpp.  
 

Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd syftar till att skydda dricksvatten och minimera 
smittspridning via avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta genom förorening av dricksvatten eller badvatten och inte heller till annan 
olägenhet, till exempel lukt. Avloppsvatten innehåller mikroorganismer och smittämnen som 
kan förorena dricksvattenbrunnar och ytvatten. En avloppsanordning måste därför alltid 
kunna reducera mikroorganismer på ett tillförlitligt vis, för att skydda människor och djurs 
hälsa.  

Särskild skyddsnivå 
I särskilt känsliga områden, se bilagan Skyddade och känsliga områden, kan det krävas 
extra höga reningskrav avseende miljöskydd och/eller hälsoskydd, i dessa riktlinjer samt 
tillhörande policy kallad särskild skyddsnivå. I dessa områden behöver näringsbelastningen 
och/eller utsläpp av smittämnen minska. Ett sätt att minska belastningen är genom att 
begränsa avloppsutsläpp från WC. Det kan även innebära att en avloppsanläggning som 
klarar hög skyddsnivå avseende miljöskydd och/eller hälsoskydd behöver utrustas med ett 
ytterligare reningssteg, för rening av smittämnen och/eller närsalter. 

Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd 
Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd tillämpas för särskilt känsliga områden som 
exempelvis Natura 2000-områden, grunda havsvikar eller andra skyddsvärden, såsom 
förekomst av ålgräsängar, musselvatten eller lax-, öring- och/eller ålförande 
vattendrag. Bilagan Skyddade och känsliga områden visar kända områden som kan vara 
särskilt känsliga. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-
området, en bedömning behöver göras i varje enskilt fall.  
 
Bedömningen av om särskild skyddsnivå avseende miljöskydd krävs på en enskild plats görs 
inte utifrån ett i förväg fastställt generellt avstånd till den skyddsvärda miljön. Det är viktigare 
att ta hänsyn till utsläppspunktens avstånd till vattenförande dike eller vattendrag, samt 
transportsträcka och uppehållstid innan det renade vattnet når havet eller annan känslig 
vattenförekomst.  
 
Då olika områden är känsliga för olika typer av miljöstörningar behöver den extra reningen 
utformas på olika sätt enligt följande:  
 Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda 

naturområden. Nätverket är till för att öka möjligheterna att bevara Europas växt- och 
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djurliv för framtida generationer. En del av Natura 2000-områdena i STO-området har 
problem med övergödning, men inte alla. Det finns inte någon automatik mellan att ett 
område är skyddat som Natura 2000 och att krav på särskild skyddsnivå ska ställas. De 
övergödningskänsliga Natura 2000-områdena bör ha särskild skyddsnivå, jämför bilagan 
Skyddade och känsliga områden där alla Natura 2000-områden visas med bilagan 
Skyddsnivåer som visar områden med olika skyddsnivåer. Känsligheten för övergödning 
innebär att särskilt höga krav med avseende på fosfor- och kväverening behöver ställas 
och kan gälla upp till 500 meter från vattenområdet.  
 

 Naturreservat. De flesta naturreservat i STO-området omfattas även av andra 
områdesskydd, vanligen Natura 2000-område men i något fall vattenskyddsområde. I 
dessa fall bör bedömningen av reningskrav med avseende på miljöskydd utgå från 
bevarandeplanen för Natura 2000-området eller föreskrifterna för vattenskyddsområdet. I 
naturreservatsföreskrifterna finns det sällan något som reglerar avloppsutsläpp, däremot 
kan det krävas tillstånd för markarbeten. För de naturreservat som inte omfattas av annat 
områdesskydd bör naturreservatsföreskrifterna vara det vägledande dokumentet. Vid 
bedömningen av skyddsnivå avseende hälsoskydd bör däremot 
naturreservatsföreskrifterna alltid beaktas eftersom en del naturreservat har inrättats helt 
eller delvis för friluftsliv eller som besöksmål.  

 
 Musselvatten. Det finns närliggande havsområden som pekats ut som musselvatten. Att 

ett vattenområde utpekats som musselvatten innebär att det tillkommer ytterligare 
miljökvalitetsnormer. Dessa uttrycks i många fall som riktvärden som inte får överskridas. 
Det är i dagsläget ett återkommande problem att dessa riktvärden överskrids i vissa av 
STO-områdets utpekade musselvatten. Avloppsutsläpp kan framför allt påverka 
riktvärden för halter av bakterien E. coli och syrgastillgång, det senare eftersom 
nedbrytningen av organiskt material kräver syre. Den största källan till organiskt material 
från avloppsvatten är inte det BOD som finns i vattnet utan det överskott på levande 
organismer som är ett resultat av övergödning. Det behöver därför ställas krav på hög 
skyddsnivå både avseende hälsoskydd och miljöskydd.  

 
 Lax-, öring- och/eller ålförande bäckar. Dessa fiskar är känsliga för syrebrist och pH-

förändringar. För syrebrist gäller samma som för musselvatten. Gällande pH-värdet bör 
inte fosforfällor tillåtas med mindre än 100 meters rinnsträcka i ett dike eller annat tillflöde 
till det fiskförande vattendraget, detta bör gälla även när en befintlig avloppsanläggning 
med WC anslutet ersätts med en ny.  

 
 Ålgräsängar. Ålgräsängar är en viktig biotop som bland annat uppväxtplats för yngel. 

Ålgräsängar är känsliga för övergödning bland annat på grund av de näringsgynnade 
fintrådiga alger som tenderar att täcka växtligheten. Särskild skyddsnivå avseende 
miljöskydd bör därför övervägas i områden med låg vattenomsättning där ålgräs växer.  

 
 Vågskyddade grunda havsvikar. Vågskyddade grunda havsvikar har låg 

vattenomsättning och är ofta känsliga framför allt mot kväve.  
 
Exempel på tekniska lösningar för att garantera särskild skyddsnivå avseende miljöskydd:  

 extra behandlingssteg, slamtank/slamlager med cirkulation av slam för reningsverk,  
 vattenreningskärr, rotzonsanläggning efter avloppsanläggningen,  
 torrtoalett eller sluten tank för WC-avlopp. 

  

Särskild skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Det kan vara aktuellt med särskild skyddsnivå avseende hälsoskydd i områden där husen 
ligger tätt, tomterna är små och det är korta avstånd mellan avloppsanläggningar och 
vattentäkter. Även vattenskyddsområden är särskilt känsliga områden. I 
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vattenskyddsområden gäller i första hand föreskrifterna för respektive skyddsområde vid 
bedömningen av vilka reningskrav som behöver ställas på avloppsanläggningar i området. 
Andra exempel på platser med ökat behov av högre krav på rening av avloppsvatten 
avseende hälsoskydd är badplatser, strandområden där människor rör sig, samt utsläpp till 
vatten där människor och djur kan komma i kontakt med avloppsvattnet.  

Val av avloppslösning  
Vid val av avloppslösning för rening av avloppsvatten bör alternativen övervägas i följande 
ordning: 

1. i första hand bör möjligheten att anslutas till kommunalt avloppsledningsnät utredas. 
Detta då det bedöms som den avloppslösningen med WC-anslutning med minst 
miljöpåverkan. I särskilt känsliga områden där utsläpp bör undvikas är anslutning till 
kommunalt avlopp speciellt att föredra då utsläppet flyttas till ett mindre känsligt 
vattenområde.  
  

2. saknas möjlighet att ansluta till kommunalt avloppsledningsnät bör möjligheten 
undersökas att ansluta till en gemensam avloppslösning tillsammans med grannar. 
Detta då en gemensam avloppslösning oftast innebär en bättre reningsfunktion, med 
en jämnare belastning och en mer stabil reningsprocess.  
  

3. saknas möjlighet att ansluta till både kommunalt avloppsledningsnät och till en 
gemensam avloppsanläggning är det aktuellt att anlägga ett enskilt avlopp.  
 

Skillnad i kravställning för WC-utsläpp  
Att tillåta nya WC-utsläpp i STO-området är något som motverkar effekten av de åtgärdade 
avloppen, vilket kan resultera i att god ekologisk status inte kan uppnås inom den tidsrymd 
som miljökvalitetsnormen anger. I områden med särskild skyddsnivå bör 
avloppsanläggningar utan lokalt utsläpp från WC till grund- eller ytvatten övervägas. Vid 
nybyggnation rekommenderas att byggnaden byggs med två avloppsrör, ett för WC och ett 
för BDT. Detta för att maximera framtida valmöjligheter samt möjliggöra för eventuell 
källsortering av toalettavfall i kretsloppssystem. 
 
En avloppslösning med WC-utsläpp till mark eller vatten kan bedömas som en godtagbar 
lösning beroende på förutsättningarna på den enskilda platsen. Om det på en plats tidigare 
funnits en avloppsanläggning med WC-utsläpp kan en ny anläggning med WC-utsläpp 
bedömas som en godtagbar lösning om den uppfyller kraven för hög skyddsnivå. 

Tekniska lösningar för små avlopp 
På marknaden finns en rad olika lösningar för små avlopp med WC anslutet, de delas 
generellt upp i tre grupper:  

 markbaserad rening,  
 reningsverk,  
 sluten tank.  

Markbaserad rening 
Markbaserad rening innebär att avloppsvattnet leds till en slamavskiljare och därefter vidare 
till marken genom en infiltrationsanläggning eller markbädd. Dessa lösningar anses vara 
robusta och kräver mindre underhåll än andra lösningar. Vid sandiga markförhållanden, som 
är sällsynt i STO-området men vanligare i andra delar av landet, kan infiltrationsanläggningar 
användas. 
Avloppsvattnet leds då via spridarrör ner i befintliga marklager. I marken sker då en naturlig 
rening innan avloppsvattnet når grundvattnet.  
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I markmaterial som lera, som är vanligt i STO-området, där grundvattennivåerna är höga 
eller där avloppsvattnet inte kan infiltrera i marken kan det i stället anläggas en markbädd. 
En mer grundlig beskrivning av hur markbäddar och infiltrationer ska utformas framgår i 
Naturvårdsverkets faktablad 8147 och i de tekniska rapporterna SS EN 12566: Del 2 
(infiltration) samt SS EN 12566: Del 5 (markbädd). 
 
På vissa platser är det olämpligt att avloppsvattnet infiltrerar i marken, då bör markbädden 
tätas med plast-/gummiduk eller annat tätskikt. Om markbädden tätas är det extra viktigt att 
se till att bädden ventileras och syresätts. Markbäddar är bättre på att rena avloppsvatten 
från syreförbrukande ämnen (BOD) och mikroorganismer än att reducera kväve och fosfor. 
Det krävs därför ytterligare fosforrening. Det finns även prefabricerade kompaktfilter som har 
utformats för att ha likvärdig funktion som de markbaserade lösningarna.  

Minireningsverk 
En annan lösning för små avlopp är att använda sig av en prefabricerad produkt så som 
minireningsverk. Minireningsverk kräver en del underhåll och skötsel och bedöms vara 
mindre robusta än markbaserade lösningar, därför krävs ett serviceavtal, egenkontroll och ett 
utökat eget ansvar för underhåll. Oftast kräver minireningsverk el och tekniken som används 
för reningen är i princip den samma som i större kommunala reningsverk, det vill säga 
sedimentering, kemisk fällning och biologisk rening. Men det finns även minireningsverk som 
endast har kemisk eller biologisk rening. Studier har visat att minireningsverk fungerar som 
bäst med en jämnare högre belastning av vatten, det är därför lämpligt med gemensamma 
anläggningar där det är möjligt. I områden med hög skyddsnivå för hälsoskydd behövs 
generellt en efterföljande rening, en efterpolering, eftersom de flesta reningsverken inte 
klarar av reduktionskraven för mikroorganismer.  
 
Det finns även andra typer av reningsverk som har liknande funktion som ett minireningsverk 
men där utformningen kan se annorlunda ut, exempelvis finns det bioreningsverk där 
vattenväxter används. Växterna tar upp näring, skapar tillväxtyta för de mikroorganismer som 
hjälper till att reducera BOD och bidrar till rening av näringsämnen. 

Sluten tank 
Sluten tank är en avloppslösning för WC-avlopp. Med sluten tank sker inget lokalt utsläpp 
och inte heller någon behandling av WC-vattnet. Vid installation av sluten tank är det viktigt 
att tankens storlek anpassas till den planerade belastningen. Denna lösning är särskilt 
lämplig i tätbebyggda områden där det inte går att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd till 
vattentäkterna eller i områden som är särskilt känsliga för tillskott av näringsämnen, områden 
med särskild skyddsnivå. För att minska slamtömningsbehovet bör endast snålspolande 
toaletter eller vakuumtoaletter anslutas till anläggningen. Det är i normalfallet inte tillåtet att 
ansluta BDT-vatten till anläggningen. Vid anläggande av sluten tank bör de anslutna 
toaletternas genomsnittliga spolvolym vara maximalt en liter. 

Fosforrening 
Det finns olika former av fosforrening. Fosforrening genom fosforfällning innebär att en 
fällningskemikalie tillsätts avloppsvattnet innan/i slamavskiljaren för att fosforn ska fällas ut, 
klumpa ihop sig med slammet och stanna kvar i slamavskiljaren. Fällningskemikalien gör att 
mängden slam ökar, därför krävs det en större slamavskiljare vid fosforfällning.  
 
Vid fosforrening genom fosforfälla/fosforfilter placeras en brunn med en kalkhaltig mineral, till 
exempel polonite, som kan binda fosfor, efter slamavskiljarens efterföljande reningssteg, till 
exempel efter en markbädd. Då behöver markbädden vara tät i botten för att allt vatten ska 
ledas genom fällan/filtret. Det renade vattnet som kommer ur fällan/filtret har högt pH-värde 
och kan behöva ledas genom ett neutraliseringssteg, en stenkista eller liknande, för att 
människor och djur inte ska komma i kontakt med vattnet samt för att sänka pH-värdet innan 
utsläpp.   
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Kväverening 
Några av de mikroorganismer som lever i avloppsvatten har en förmåga att rena kväve 
genom att omvandla olika former av kväve i flera steg vidare till kvävgas. Det sista steget i 
omvandlingen till kvävgas kräver en syrefri miljö. I till exempel minireningsverk som klarar 
hög skyddsnivå avseende kväve kan den rätta miljön skapas om anläggningen sköts korrekt. 
 
En annan kvävereningsmetod är dammar utformade för kvävereduktion. Mikroorganismer är 
en viktig del av reningen även i en damm, men under växtsäsong bidrar även växtligheten i 
dammen till kvävereduktion. 

Utsläppspunktens utformning och lokalisering 
Avloppsvatten från vattenspolande toaletter innehåller mikroorganismer och smittämnen 
såsom virus och bakterier. Olika skyddsåtgärder kan behöva vidtas för att minska risken för 
olägenhet för människors hälsa och miljön. Vid prövning av en avloppsanläggnings 
lämplighet är utsläppspunkten för avloppsvattnet en avgörande faktor. Utsläpp till mark ger 
en bättre avskiljning av smittämnen och mikroorganismer än utsläpp direkt i ett vattendrag.  
Utifrån typ av avloppsanläggning och utsläppspunktens placering kan utsläppspunkten 
behöva otillgängliggöras, genom en diffus utsläppspunkt, så att människor och djur inte 
kommer i kontakt med avloppsvattnet.  
 
Om avloppsvattnet inte kan infiltreras och tas upp av marken är det viktigt att vattnet leds 
bort i ett dike eller liknande. Blir vattnet stillastående finns det risk för att människor och djur 
exponeras för eventuella smittämnen som kan finnas kvar i avloppsvattnet. 
 
En efterpolering, efterbehandling, av avloppsvatten från avloppsanläggning med 
punktutsläpp kan ske på flera olika sätt. Det renade avloppsvattnet kan ledas ut i en diffus 
utsläppspunkt, till exempel i en singelbädd eller ett dike där hela eller första delen av diket 
fyllts med singel. En diffus utsläppspunkt skapar även en ytterligare skyddsbarriär för att 
minska effekterna av eventuell ojämn belastning och störningar. Det finns även 
prefabricerade efterpoleringsanordningar så som exempelvis biomoduler eller UV-ljus. 
 
I diken är det många faktorer som spelar in i reduktionen av näringsämnen. Belastningen, 
dikets utformning och uppehållstiden är exempel på några av dessa. Dikets längd är 
avgörande då belastning och uppehållstid är viktiga för att smittoämnen ska minska och för 
att näringsämnen ska kunna omhändertas av omgivningen.  
 
Avloppsvattnet kan ledas till ett öppet dike, ett så kallat biofilterdike. För att öka reningsgrad 
och upptag av näringsämnen kan det planteras växter i diket, det är då viktigt att hålla efter 
växtligheten för att diket inte ska växa igen. Markens egenskaper på platsen är avgörande 
för den mängd vatten som kan infiltreras ner i marken när det passerar diket. Det sker även 
en viss avdunstning till luften. Biofilterdiken bedöms vara robusta anläggningar som inte 
kräver mycket underhåll.  
 
I resorptionsdiken går vattnet genom ett perforerat rör som ligger i ett spridarlager av grus 
som sedan täcks med jord. Spridarlagret ska utformas så att det perforerade röret inte sätts 
igen. Avledning och behandling av avloppsvatten sker genom växtupptag, infiltration och 
genom biologiska processer och fastläggning i dike. Resorptionsdiken är till skillnad från 
biofilterdiken täckta vilket då utger ett extra skydd för människor och djur som kan exponerar 
först efter dikets utlopp. Ett täckdike syns inte ovanför marken.     

Robust avloppsanläggning 
Att en avloppsanläggning är robust innebär att den är tillförlitlig och driftsäker. Det betyder 
bland annat att anläggningen ska kunna bibehålla god rening trots varierande belastning, 
varierande volym avloppsvatten och/eller koncentration av de ämnen som ska renas. En 
robust avloppsanläggning har inget stort skötselbehov och dess funktion ska vara enkel att 
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kontrollera.  En robust anläggning kan användas av en bred användargrupp och kräver inte 
yrkeskompetens för att förstå driftinstruktioner eller utföra skötseln.  

Klimatförändringarnas påverkan på små avlopp 
Klimatet förändras och den rådande temperaturhöjningen förväntas kunna påverka 
avloppsanläggningars funktion genom översvämningar och stigande havsnivåer. 
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland tog 2011 fram en vägledning omkring 
höjningen av havsnivån, Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden. I hotade områden är det viktigt att tänka på att en 
avloppsanläggning kan vara omkring två meter djup, den påverkas därför av stigande nivåer 
tidigare än markytan.  

Krav på funktionsredovisning 
Exempelvis slamavskiljare, minireningsverk och fosforfällor är prefabricerade anläggningar 
för WC-avlopp och omfattas enligt EU:s byggproduktförordning av en harmoniserad 
standard, SS EN 12566. Standarden omfattar anläggningar dimensionerade för 1-50 pe. 
Produkten är då testad på ett standardiserat vis och ska vara försedd med en 
prestandadeklaration och vara CE-märkt. CE-märkningen visar att en produkt har testats och 
prestandadeklarationen redovisar testresultaten. Reduktionen av BOD är en obligatorisk 
parameter i testet medan reduktion av fosfor och kväve är frivilliga parametrar då olika länder 
ställer olika krav. Riktlinjen är därför att CE-märkningen ska redovisa reningsgrad för BOD, 
totalfosfor (tot-P) och totalkväve (tot-N). Om andra analysresultat inkommer på de frivilliga 
parametrarna behöver den kommunala tillsynsmyndigheten ta ställning till om dessa är av 
tillräcklig kvalitet för att kunna godtas.  
 
Prefabricerade anläggningar för WC och BDT som inte omfattas av standarden SS EN 
12566 ska vara provade i oberoende tester utförd av sakkunnig under realistiska 
förhållanden. Testerna ska vara av samma omfattning och kvalitet som den europeiska 
standarden. Exempel på produkter är vissa typer av minireningsverk som inte omfattas av 
standarden, anläggningar för mer än 50 pe och så kallade retrofitkits, det vill säga 
anordningar som monteras i befintlig slamavskiljare i syfte att efterlikna ett minireningsverk. 
 
Det finns andra typer av markbaserade avloppsanläggningar än de som beskrivs ovan som 
är utformade specifikt för avloppsrening, till exempel fosforreningsdammar. Då ska sökanden 
kunna visa hur dessa anläggs och sköts samt den förväntade reningsgraden. Det bör vara 
genom en forskningsrapport eller annan undersökning utförd av oberoende sakkunnig. Om 
det förs ett teoretiskt resonemang om reningsfunktion är det viktigt att det finns vetenskapliga 
källor som styrker resonemanget.  
 
För den typ av damm som avses i punkt 5, under rubriken Avvikelser från hög skyddsnivå 
avseende miljöskydd, kan en beräkning behöva utföras för att säkerställa att anslutet 
avloppsvatten från avloppsanläggning utan fosforreningssteg inte raderar effekten av den 
fångade näringen. 
 

Eget omhändertagande av avfallsfraktioner 
Det finns även andra lösningar för små avlopp, exempelvis kretsloppsanpassade lösningar 
så som torr- och förmultningstoaletter samt urinseparerande vattenspolande toaletter. Med 
dessa kretsloppsanpassade avloppslösningar finns möjligheten att återföra näringsämnen till 
odlad mark. 
 
I dessa riktlinjer omfattar begreppet avfallsfraktioner bland annat slam, urin, latrin och 
förbrukat material från fosforfälla/fosforfilter. Kommunen har behandlingsansvar för samtliga 
fraktioner från avlopp dimensionerade upp till 25 pe. 
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Det är möjligt att söka dispens från hämtning av avfallsfraktionerna för att i stället 
omhänderta avfallet själv. En förutsättning för dispens är att den egna hanteringen kan 
utföras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart vis. Hanteringen ska inte orsaka olägenhet 
eller en väsentligt ökad risk för människors hälsa och miljön.  
 
I urinen återfinns merparten av näringsämnena kväve och fosfor, återföring av näringsämnen 
till åkermark utgör en miljönytta. En förutsättning för ett eget omhändertagande av slam, 
förbrukat material från fosforfälla, latrin, aska från torrtoalett, urin eller komposterade fekalier 
är att det finns möjlighet att omhänderta avfallsfraktionen på den egna fastigheten.  
Källsorterad urin från enskilda hushåll behöver inte behandlas innan spridning, eftersom det 
vanligtvis innehåller ytterst lite smittämnen. Fekalier och latrin innehåller smittämnen och 
behöver därför behandlas för att minimera smittrisken. Vanligtvis innebär behandling 
kompostering eller lagring under en viss tid.  

Olika hämtnings- och tömningsintervall 
Avloppsanläggningar genererar avfall då både slam och uttjänt filtermaterial från eventuella 
fosforfällor definieras som avfall. Respektive kommuns avfallsföreskrifter innehåller 
bestämmelser, dels om krav på anläggningens utformning och placering för att möjliggöra för 
tömning av avfallet, dels med vilket intervall avfallet i avloppsanläggningen ska tömmas.  
 
Avloppsanläggningar med låg belastning kan beviljas ett utsträckt tömningsintervall. 
Leverantörer av till exempel minireningsverk kan ibland ange ett tätare tömningsintervall än 
avfallsföreskrifterna och det är ytterst fastighetsägarens ansvar att slamtömning sker så ofta 
som behövs. Tillståndsvillkor ska därför formuleras så att avloppsanläggningen ska tömmas 
minst med det intervall som anges i föreskrifterna eller oftare om detta är leverantörens 
anvisning. Det bör också framgå att kommunen kan medge ett förlängt intervall.   
  
Det är en del av prövningen att innan tillstånd lämnas säkerställa att avloppsanläggningens 
utformning och placering är sådan att avfallet kan tömmas. Om sökanden valt att lösa detta 
med extra åtgärder, exempelvis egen sugslang, ska detta framgå av tillståndsvillkoren. 
Likaså ska det framgå att anläggningen inte får täckas över eller liknande utan ska hållas 
tillgänglig för slamsugning.  
 

Åtgärder som inte kräver tillstånd eller anmälan  
Små avloppsanläggningar behöver skötas och kontrolleras regelbundet. Genom att 
underhålla avloppsanläggningen kan livslängden förlängas, reningsgrad förbättras och 
kostnader för större oplanerade åtgärder undvikas.  
 
I normalfallet krävs det en anmälan för åtgärder som kan innebära en väsentlig ändring av 
avloppsvattnets mängd eller sammansättning, även om syftet är att förbättra anläggningen, 
till exempel att gräva om en markbädd eller lägga nya infiltrationsrör i en 
infiltrationsanläggning. Vid ändring av reningsteknik eller lokalisering av en 
avloppsanläggning krävs det en ansökan.  
  
Om avloppsanläggningen behöver åtgärdas är det i vissa fall möjligt att utan ansökan eller 
anmälan, på samma plats, återställa anläggningen till den funktion, standard och utformning 
som det befintliga avloppstillståndet avser även om den befintliga avloppsanläggningen inte 
når upp till normal skyddsnivå. 
 
Ändringar som inte kräver ansökan eller anmälan är till exempel: 

 byte av slamavskiljare eller sluten tank med samma utformning och placering, 
 byte av T-rör, 
 installation av luftningsrör, 
 montering av nivålarm.  
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Kommunen bör kontaktas för rådgivning innan åtgärder vidtas. Mer information finns på 
respektive kommuns hemsida.  
 

Förvalta riktlinjerna 
Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten arbetar i enlighet med 
gällande styrdokument, har en rutin, att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt vis. 
Dokumentansvarig chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om gällande 
styrdokument. 
 
Riktlinjerna ska revideras en gång per mandatperiod eller i samband med förändringar i 
tillämplig lagstiftning. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Karta: Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Karta: Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Karta: Skyddade och känsliga områden. 
 

__________________________________________________________________________
______ 
 

Riktlinjerna har medfinansierats genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av  
Västra Götalandsregionen. 
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Teckenförklaring
Hög skyddsnivå Hög skyddsnivå för miljöskydd och hälsoskydd gäller generellt i alla tre kommuner.

Särskild skyddsnivå

I områden som är extra känsliga kan det krävas särskild skyddsnivå, en skyddsnivå med
högre krav på rening av avloppsvatten. Extra känsliga områden kan exempelvis vara Natura
2000-områden, vattenskyddsområden eller områden där den ekologiska statusen bedöms
vara sämre än god. Extra känsliga ur hälsoskyddssynpunkt är områden där det finns
enskilda vattentäkter, badplatser eller musselodlingar.

Vattendrag
Exempel på känsliga vattendrag är sådana som mynnar i vattenområden vilka ingår i
Natura 2000-områden, vattenområden med mindre god ekologisk status eller lax-, öring-
och/eller ålförande vattendrag.

Kartan beskriver översiktligt
vilka skyddsnivåer som kan
gälla inom olika områden.
Skyddsnivån avgör vilka krav
som ställs på rening av
avloppsvatten. Det görs en
bedömning i varje enskilt fall
vilken skyddsnivå som ska
gälla på den aktuella platsen,
beroende på de lokala
förutsättningarna.

Bilaga 1 - Skyddsnivåer

Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner
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I databasen Vatteninformationssystem Sverige, VISS,
finns en samlad bedömning av den ekologiska, kemiska och
kvantitativa statusen för alla Sveriges större sjöar, vattendrag,
grundvatten och kustvatten. Den ekologiska statusen i ett
vattendrag/vattenområde är ett mått på hur ett vatten mår och är
vägledande vid bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla
inom ett avrinningsområde. Utgångspunkten är att god status ska
uppnås och att statusen inte får försämras.

Bilaga 2 - Ekologisk vattenstatus
Teckenförklaring
Ekologisk vattenstatus

Hög status

God status

Måttlig status

Otillfredsställande status

Dålig status

Oklassad

Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner
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Teckenförklaring
Naturreservat

Vattenskyddsområde

Musselvatten

Ålgräsängar, inventerade 2011-2018

Natura 2000

Naturreservat och Natura 2000-områden är skyddade enligt miljöbalken. Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden fastställs i
föreskrifter och bevarandeplaner för området. Syftet kan vara att bevara biologisk mångfald, skydda värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av
områden för friluftslivet. Beroende på syftet kan hänsyn behöva tas vid bedömningen av lämpliga avloppslösningar.

Vattenskyddsområden för vattentäkter avser att säkra tillgången på dricksvatten för ett större antal människor. Vid bedömningen av lämpliga
tekniska lösningar för avloppsrening behöver hänsyn tas till intilliggande vattentäkter eftersom utsläpp från avlopp kan påverka dricksvattenkvaliteten.

Inom STO-området finns det skyddade vattenområden med miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Syftet med dessa skyddade områden är att
skydda eller förbättra kvaliteten på de vatten där fiskar lever eller skulle kunna leva samt trygga kvaliteten på de musslor och snäckor som odlas för
konsumtion i kust- och havsvatten.

Lax- öring- och/eller ålförande vattendrag, ålgräsängar och grunda havsvikar är exempel på områden som är känsliga för utsläpp av avloppsvatten där
det kan vara aktuellt med högre krav på rening. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-området så en bedömning behöver
göras i varje enskilt fall.
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Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden

Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner
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Miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-21

§ 174 MBN/2020:1817

Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för 
STO-kommunerna, 2022-09-12

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. tillstyrka förslaget med nedan beskrivna ändringar till kommungemensam Policy och 
riktlinjer för små avlopp för STO-kommunerna, att gälla för Orust kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Lanzén (L) föreslår nämnden besluta att anta förvaltningens förslag med följande tillägg och 
ändringar: 

- i Policy för små avlopp: på sidan 10 under rubriken Tillsyn små avlopp, ta bort stycke fyra 
och ersätta med följande text: 
”Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om får den på 
samma plats återställas till den funktion, standard och storlek som det befintliga 
avloppstillståndet avser, vilket också inkluderar att gräva om och byta ut markbädd eller 
infiltration samt byta ut och lägga nya infiltrationsrör även om det befintliga 
avloppstillståndet inte når upp till normal skyddsnivå, förutsatt att avloppstillståndet inte 
avser en anläggning med så kallad en- eller tvåkammarbrunn eller en anläggning med så 
kallad stenkista.”

- I Riktlinjer för små avlopp: på sidan 6 under rubriken Avvikelser från hög skyddsnivå 
avseende miljöskydd efter första stycket lägga till följande text:
”Ett avloppstillstånd innebär en rättighet med ett visst juridiskt skydd. För en befintlig 
avloppsanläggning som bedömts ha en godtagbar funktion, kan krav på ytterligare 
reningssteg medföra orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan. Vid tillståndsprövning 
för en helt ny avloppsanläggning eller vid tillsyn av en avloppsanläggning som saknar 
tillstånd, kan det däremot vara rimligt att ställa krav på att reningen ska kunna uppnå hög 
skyddsnivå. Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om 
får den på samma plats återställas till den funktion, standard och storlek som det befintliga 
avloppstillståndet avser, vilket också inkluderar att gräva om och byta ut markbädd eller 
infiltration samt byta ut och lägga nya infiltrationsrör även om det befintliga 
avloppstillståndet inte når upp till normal skyddsnivå, förutsatt att avloppstillståndet inte 
avser en anläggning med så kallad en- eller tvåkammarbrunn eller en anläggning med så 
kallad stenkista.”

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt Peter Lanzéns förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Miljöenheten har fått i uppdrag att, tillsammans med Tjörns och Stenungsunds kommuner, ta fram 
en kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp. Projektet innefattar framtagande av 
gemensam policy och riktlinjer för små avlopp, och finansieras till 80 % med LOVA-bidrag (MBN 
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2020-11-19 § 262). Projektet syftar till att prövningen av små avlopp ska vara likvärdig i de tre 
kommunerna, med ett samordnat underlag för bedömningar, i ett större sammanhang likväl som 
utifrån de förutsättningar som råder i varje enskilt fall.

Det framtagna materialet ska kunna underlätta vid handläggningen av ansökningar och vid tillsyn av 
små enskilda avloppsanläggningar, genom en ökad samsyn mellan de tre kommunerna. Målet är en 
effektivare handläggning och ökade möjligheter att förhålla sig till gällande lagstiftning och 
vägledande juridisk praxis, för att uppfylla vattendirektivets krav. Gemensamma bedömningsgrunder 
gör också att det blir lättare för den enskilde medborgaren, och de entreprenörer som arbetar i 
kommunerna, att veta vilka krav som kan komma att ställas och varför.

Miljöenheten har tillsammans med miljöhandläggarna i Stenungsunds och Tjörns kommuner arbetat 
fram förslaget, med stöd av en styrgrupp bestående av ansvariga chefer. En politisk 
kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig under projektets gång. Referensgruppen har 
beretts möjlighet att lämna synpunkter, liksom respektive kommuns VA- samt renhållningsenheter. 
Inkomna synpunkter har behandlats och införlivats i förslaget, när det har bedömts vara lämpligt.

Förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp planeras kunna presenteras för 
Kommunfullmäktige i Orust kommun för fastställande under hösten 2022. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12
Förslag till kommungemensam policy för små avlopp, version daterad 2022-09-12
Förslag till riktlinjer för små avlopp, version daterad 2022-09-12
Bilaga 1 - Skyddsnivåer, version daterad 2022-09-12
Bilaga 2 - Ekologisk status, version daterad 2022-09-12
Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden, version daterad 2022-09-12

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Orust Kommun
Ansvarig projektledare, Emma Johansson <emma.r.johansson@tjorn.se>

Comfact Signature Referensnummer: 1454116
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             Reservation på KSAU 2022-10-12 gemensam avloppspolicy STO 

 

Jag yrkar bifall för förslaget från miljö och byggnadsnämnden gällande 
gemensam avloppspolicy och att det ska anses vara en del i det löpande 
underhållet av avloppsanläggningen, den ska alltså inte flyttas, modifieras eller 
utökas. En omgrävd markbädd med återställd funktion är alltid bättre för 
miljön än en uttjänt. Vi som kommun bör uppmuntra till underhåll och hushålla 
med resurser för att skona vår miljö. I en markbädd sker ca 15 % av reningen 
vilket gör att föreslaget underhåll från MBN i sammanhanget måste tolkas som 
en mindre åtgärd då man redan idag utan tillstånd eller anmälan får byta ut sin 
trekammarbrunn, rör till denna samt t-rör eller fördelning, i denna del sker 
alltså ca 85 % av reningen som ett förtydligande. I lagstiftningen finns inte 
heller något som skulle förhindra ett sådant förslag, och inte heller att 
Stenungsund och Tjörn skulle kunna ansluta sig till detta förslag. 

Lars Larsson (C) 

Oppositionsråd 

Orust Kommun 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12 
 

 
§135 KS/2022:1548 
Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp och riktlinjer för 
STO-kommunerna 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för STO-
kommunerna, att gälla för Orust kommun.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lars Larsson (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se sida 7). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöenheten har fått i uppdrag att, tillsammans med Tjörns och Stenungsunds kommuner, ta 
fram en kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp. Projektet innefattar framtagande 
av gemensam policy och riktlinjer för små avlopp, och finansieras till 80 % med LOVA-bidrag 
(MBN 2020-11-19 § 262). Projektet syftar till att prövningen av små avlopp ska vara likvärdig i de 
tre kommunerna, med ett samordnat underlag för bedömningar, i ett större sammanhang likväl 
som utifrån de förutsättningar som råder i varje enskilt fall. 
 
Det framtagna materialet ska kunna underlätta vid handläggningen av ansökningar och vid tillsyn 
av små enskilda avloppsanläggningar, genom en ökad samsyn mellan de tre kommunerna. Målet 
är en effektivare handläggning och ökade möjligheter att förhålla sig till gällande lagstiftning och 
vägledande juridisk praxis, för att uppfylla vattendirektivets krav. Gemensamma 
bedömningsgrunder gör också att det blir lättare för den enskilde medborgaren, och de 
entreprenörer som arbetar i kommunerna, att veta vilka krav som kan komma att ställas och 
varför. 
 
Miljöenheten har tillsammans med miljöhandläggarna i Stenungsunds och Tjörns kommuner 
arbetat fram förslaget, med stöd av en styrgrupp bestående av ansvariga chefer. En politisk 
kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig under projektets gång. Referensgruppen 
har beretts möjlighet att lämna synpunkter, liksom respektive kommuns VA- samt 
renhållningsenheter. Inkomna synpunkter har behandlats och införlivats i förslaget, när det har 
bedömts vara lämpligt. 
 
På grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av sektor 
samhällsutveckling, så behandlas ärendet genom kommunstyrelsens arbetsutskott, då detta ligger 
inom ramen för strategiska miljöfrågor. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-09-21 § 174, 
ses därför som ett yttrande.  
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Martin Reteike (MP) samt Håkan Bengtsson (M) yrkar bifall till 
förvaltningens beslutsförslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12 
 

Lars Larsson (C) föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att anta förvaltningens förslag 
med följande ändringar: 

I Policy för små avlopp: på sidan 10 under rubriken Tillsyn små avlopp, ta bort stycke fyra 

och ersätta med följande text: 

”Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om får den på samma 
plats återställas till den funktion, standard och storlek som det befintliga avloppstillståndet avser, 
vilket också inkluderar att gräva om och byta ut markbädd eller infiltration samt byta ut och lägga 
nya infiltrationsrör även om det befintliga avloppstillståndet inte når upp till normal skyddsnivå, 
förutsatt att avloppstillståndet inte avser en anläggning med så kallad en- eller tvåkammarbrunn 
eller en anläggning med så kallad stenkista.” 

- I Riktlinjer för små avlopp: på sidan 6 under rubriken Avvikelser från hög skyddsnivå 

avseende miljöskydd efter första stycket lägga till följande text: 

”Ett avloppstillstånd innebär en rättighet med ett visst juridiskt skydd. För en befintlig 
avloppsanläggning som bedömts ha en godtagbar funktion, kan krav på ytterligare reningssteg 
medföra orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan. Vid tillståndsprövning för en helt ny 
avloppsanläggning eller vid tillsyn av en avloppsanläggning som saknar tillstånd, kan det däremot 
vara rimligt att ställa krav på att reningen ska kunna uppnå hög skyddsnivå. Om 
avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om får den på samma plats 
återställas till den funktion, standard och storlek som det befintliga avloppstillståndet avser, vilket 
också inkluderar att gräva om och byta ut markbädd eller infiltration samt byta ut och lägga nya 
infiltrationsrör även om det befintliga avloppstillståndet inte når upp till normal skyddsnivå, 
förutsatt att avloppstillståndet inte avser en anläggning med så kallad en- eller tvåkammarbrunn 
eller en anläggning med så kallad stenkista.” 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer besluten mot varandra. 
Ordföranden finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Förslag till kommungemensam policy för små avlopp, version daterad 2022-09-12 
Förslag till riktlinjer för små avlopp, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 1 - Skyddsnivåer, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 2 - Ekologisk status, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden, version daterad 2022-09-12 
Miljö- och byggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-09-21 § 174 

Beslutet skickas till 
Miljöchef  
Projektledare Emma Johansson, emma.r.johansson@tjorn.se 
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Kommunstyrelsen 2023-01-25 
 

 
§29 KS/2022:1548 
Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp och riktlinjer för 
STO-kommunerna 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för STO-
kommunerna, att gälla för Orust kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöenheten har fått i uppdrag att, tillsammans med Tjörns och Stenungsunds kommuner, ta 
fram en kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp. Projektet innefattar framtagande 
av gemensam policy och riktlinjer för små avlopp, och finansieras till 80 % med LOVA-bidrag 
(MBN 2020-11-19 § 262). Projektet syftar till att prövningen av små avlopp ska vara likvärdig i de 
tre kommunerna, med ett samordnat underlag för bedömningar, i ett större sammanhang likväl 
som utifrån de förutsättningar som råder i varje enskilt fall. 
 
Det framtagna materialet ska kunna underlätta vid handläggningen av ansökningar och vid tillsyn 
av små enskilda avloppsanläggningar, genom en ökad samsyn mellan de tre kommunerna. Målet 
är en effektivare handläggning och ökade möjligheter att förhålla sig till gällande lagstiftning och 
vägledande juridisk praxis, för att uppfylla vattendirektivets krav. Gemensamma 
bedömningsgrunder gör också att det blir lättare för den enskilde medborgaren, och de 
entreprenörer som arbetar i kommunerna, att veta vilka krav som kan komma att ställas och 
varför. 
 
Miljöenheten har tillsammans med miljöhandläggarna i Stenungsunds och Tjörns kommuner 
arbetat fram förslaget, med stöd av en styrgrupp bestående av ansvariga chefer. En politisk 
kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig under projektets gång. Referensgruppen 
har beretts möjlighet att lämna synpunkter, liksom respektive kommuns VA- samt 
renhållningsenheter. Inkomna synpunkter har behandlats och införlivats i förslaget, när det har 
bedömts vara lämpligt. 
 
På grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av sektor 
samhällsutveckling, så behandlas ärendet genom kommunstyrelsens arbetsutskott, då detta ligger 
inom ramen för strategiska miljöfrågor. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-09-21 § 174, 
ses därför som ett yttrande.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-12 § 135 föreslå kommunstyrelsen 
överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för STO-
kommunerna, att gälla för Orust kommun.  
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Kommunstyrelsen 2023-01-25 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Larsson (C) och Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Förslag till kommungemensam policy för små avlopp, version daterad 2022-09-12 
Förslag till riktlinjer för små avlopp, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 1 - Skyddsnivåer, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 2 - Ekologisk status, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden, version daterad 2022-09-12 
Miljö- och byggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-09-21 § 174 

Beslutet skickas till 
Miljöchef  
Projektledare Emma Johansson, emma.r.johansson@tjorn.se 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2023-01-04 KS/2022:722 
 

 

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

 
 
Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 
2022-08-31 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
För Orust kommuns del godkänna Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2021-
08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
 
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat en delårsrapport avseende perioden 2022-
01-01 – 2022-08-31. Förbundsdirektionen beslutade 2022-10-27 § 112 att godkänna 
delårsrapporten samt översända densamma till medlemskommunerna för handläggning. 
I förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund framgår det att minst en 
delårsrapport ska behandlas varje år och att delårsrapporten ska handläggas av 
respektive medlemskommuns fullmäktige. 
 
De förtroendevalda revisorerna skriver i sin rapport att de anser att delårsrapporten i allt 
väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. 
De auktoriserade revisorerna meddelar att det inte har framkommit några 
omständigheter som ger revisorerna anledning att anse att det prognostiserade resultatet 
inte skulle vara förenligt med de finansiella målen. Då helårsprognos saknas är det dock 
inte möjligt att göra någon bedömning gällande förutsättningar för att uppnå de 
finansiella målen som fastställts i förbundets verksamhetsplan. 

Utredning 
Fyrbodals kommunalförbund redovisar ett positivt resultat för perioden 2022-01-01 – 
2022-08-31 på 856 000 kronor. Det budgeterade resultatet låg på 47 000 kr och 
skillnaden anses bero på vakanta tjänster. 
 
De noteringar som revisorerna lämnar gällande delårsrapporten är följande: 

- Utvärdering av måluppfyllelse saknas gällande de strategiska 
utvecklingsområdena och målen, varför en bedömning av verksamhetsmålen 
inte kan lämnas. 

- Att man inte kan göra någon bedömning av måluppfyllelsen för det finansiella 
målet då förbundet själva inte lämnat en prognos på möjligheten att nå det. 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2023-01-04 KS/2022:722 
 

 

Bedömning  
Förvaltningen ser inte att Orust kommun har någon anledning att avvika från 
revisorernas bedömning gällande delårsrapporten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 
Förbundsdirektionens beslut 2022-10-27 § 112, Delårsrapport per 2022-08-31 
Fyrbodals kommunalförbund Delårsrapport 2022-08-31 
Förbundsdirektionens beslut 2022-12-08 § 133 om granskning och utlåtande avseende 
delårsrapport 2022-08-31 (2022/0161) 
Revisionsrapport, granskning av delårsrapport 2022 
Revisionsrapport, granskning av god ekonomisk hushållning 2022 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022-10-28 
Förbundsdirektörens utlåtande 2022-11-15 över revisionrapporten för delårsbokslut 
2022 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Susanne Ekblad  Emelie Werling Söderroos 
Ekonomichef   Kommunsekreterare





 

 

FYRBODALS 
KOMMUNALFÖRBUND 

DELÅRSRAPPORT 2022-08-31 

 

  



Fyrbodals kommunalförbund - Delårsrapport 2022-08-31 

1 
 

Innehåll 
Förvaltningsberättelse ..................................................................................................................................................... 2 

Väsentliga händelser under perioden................................................................................................................... 2 

Förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god 
ekonomisk hushållning ............................................................................................................................................ 10 

Uppföljning finansiella mål .................................................................................................................................... 11 

Balanskravsutredning .............................................................................................................................................. 12 

Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den 
löpande verksamheten ............................................................................................................................................ 12 

Kommentarer till resultatet ................................................................................................................................... 12 

Driftsredovisning basverksamhet (tkr) ............................................................................................................ 14 

Driftsredovisning projektverksamhet (tkr) ......................................................................................................... 16 

Förteckning projekt per 2022-08-31 ................................................................................................................. 17 

Driftsredovisning särskilt finansierad verksamhet (tkr) ............................................................................... 19 

Förteckning särskild finansierad verksamhet per 2022-08-31 .............................................................. 20 

Resultaträkning (tkr) ..................................................................................................................................................... 21 

Balansräkning (tkr) ........................................................................................................................................................ 22 

Redovisnings- och värderingsprinciper allmänt ........................................................................................... 23 

Bilagor ............................................................................................................................................................................. 23 

 

 

  



Fyrbodals kommunalförbund - Delårsrapport 2022-08-31 

2 
 

Förvaltningsberättelse 
Väsentliga händelser under perioden 
Förbundets verksamhet har två huvudsakliga inriktningar. Förbundet ska verka för hållbar 
utveckling inom området samhällsutveckling och välfärdsutveckling. Förbundets treåriga 
verksamhetsplan består av fem strategiska utvecklingsområden som ska nås genom samverkan 
och gemensamma satsningar.  

SAMVERKAN OCH NÄTVERK 
Inom områdena samhällsutveckling och välfärd organiserar förbundet ett 50-tal nätverk som 
består av olika professioner. Utöver nätverken deltar även förbundets medarbetare i externa 
nätverk och olika typer av samverkansplattformar. Under andra tertialet har en ny regional 
samverkansyta skapats av Svenska kraftnät, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen – 
ACCEL. Fokuset för arenan är omställning till elektrifiering.  
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING, ANALYS OCH PLANERING 
Enligt årshjulet som förbundet har för verksamhetsuppföljning, analys och planering har en 
analysvecka (v.2) under vilken underlag till årsredovisningen för 2021 togs fram ägt rum.  Ett 
verksamhetsmöte med all personal har genomförts under tertial två. Mötet syftade till att skapa 
en gemensam bild av förbundets genomförda insatser under första tertialet. Under mötet följdes 
aktivitetsplanerna upp område för område och en plan för kommande tertial lades (tertial 2). 
Den övergripande bedömningen som gjordes var att förbundet ligger i fas, trots att flera tjänster 
har varit vakanta.   
 
PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ 
En ny förbundsdirektör har rekryterats efter det att Jeanette Lämmel lämnade posten. Anna 
Lärk Ståhlberg har tillträtt tjänsten 19 maj. 15 medarbetare har slutat under första och andra 
tertialet. Detta beror främst på pensionsavgångar men även att flera i personalen har fått nya 
uppdrag på annat håll. Att så många har slutat har föranlett att elva nya personer har börjat 
under perioden samt att några av tjänsterna fortfarande är vakanta.  

Avslutat sin anställning 220101-220831   

  Antal 

jan 1 

feb 3 

mars 3 

apr 3 

maj   

jun 1 

jul   

aug 4 
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Totalt 15 

 

Påbörjat anställning 220101-
220831   

  Antal 

jan 3 

feb 2 

mars   

apr 1 

maj 2 

jun 1 

jul   

aug 2 

Totalt 11 

  

Under perioden har ett stort fokus lagts på att förbättra arbetsmiljön på förbundet utifrån de 
rekommendationer som Hälsobolaget har delgett förbundet efter att en större kartläggning har 
genomförts. Bland annat har förbundet utökat tjänsten löneadministratör till en 100-procentig 
tjänst som även inrymmer HR-kompetens, kontoren har fräschats upp och döpts med namnen 
på förbundets medlemskommuner, ett förslag till ny organisering har tagits fram, en 
trivselgrupp har skapats och två större personalaktiviteter i form av sommaravslutning och 
uppstartskonferens har genomförts. Nya foton har tagits på förbundets medarbetare. LOSAM-
gruppens arbete har vitaliserats.  

2022-års löneöversyn har genomförts och lönesamtal har genomförts med förbundets anställda.  

IDENTITET OCH KOMMUNIKATION 
Förbundet har jobbat för att stärka sin identitet och en rad kommunikativa insatser har gjorts. 
Det är tydligt att förbundets kompetens inom rörlig media har stärkts genom den strategiska 
rekrytering som gjorts. Interkommunikationen har ökat genom förbundsdirektörens veckobrev 
som publiceras på intranätet. Mätningarna visar att de marknadsföringssatsningar som görs på 
sociala medier ger positiva resultat och bygger förbundets varumärke. Näringslivssidan på 
förbundets hemsida har fått ett ansiktslyft och kallas numera Business Region Väst. Förbundets 
värdeord FRAMÅT, FORUM, FLERSTÄMMIGT och FÖRTROENDE har börjat användas mer 
frekvent i internkommunikationen och i samband med rekryteringar.  

POLITISKA ÄRENDEN 
Under det första och andra tertialet har fyra arbetsutskottsmöten och fyra direktionsmöten ägt 
rum. På dessa möten har följande ärenden lyfts: 
 
20220203 
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Beslutsärenden: 
Ärende 2 – Avrapportering Internkontrollplan 2021  
Ärende 3 – Arvodesreglemente  
Ärende 4 – Fråga för ställningstagande – Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation 
för Kommunakademin Väst  
Ärende 5 – Avsiktsförklaring och medfinansiering Regionalt skogsprogram  
Ärende 6 – Remissvar regional transportinfrastrukturplan 2022-2033  
Ärende 7 – Erbjudande om stöd för genomförande av strategin ”Det goda livet Dalsland”  
Ärende 8 – Gryning Vård AB  
Informations och anmälningsärenden:  
Ärende 9 – Åtgärdsprogram Miljömål  
Ärende 10 – Aktuella projektansökningar  
Ärende 11 – Verksamhetsplan och budget Kommunakademin 2022  
Ärende 12 – Ägarsamråd Innovatum AB  
Ärende 13 - Rekryteringsprocess Förbundsdirektör  
Ärende 14 - Firmateckning  
Ärende 15 – Arbetsmiljö  
Ärende 16 – Riskanalys Internkontrollplan 2022 - 2024  
Ärende 17 – Revidering delegationsordning  
Ärende 18 – Bostadsförsörjningsprogram Åmåls kommun  
Ärende 19 – Vägledning publik laddinfrastruktur – publik laddning i Fyrbodal  
Ärende 20 – Konstruktionsvarianter av cykelbanor på landsbygden  
Ärende 21 – Aktuella delegationsbeslut 25 
Ärende 22 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO) 26 
Ärende 23 – Meddelanden 27 
Ärende 24 – Övriga frågor 28 
Ärende 25 – Nästa möte 

 
2022-03-31 
 
Beslutsärenden 
Ärende 2 – Intern kontrollplan 2022 - 2024  
Ärende 3 – Årsredovisning 2021  
Ärende 4 – Val av representant till ersättare stämmoombud Gryning Vård AB  
Ärende 5 – Nominering av styrelseledamot till Gryning Vård AB  
Ärende 6 – Val av representant till ersättare till ombud föreningsstämma Västkom  
Ärende 7 – Val av ersättare Laxfond Vänern  
Ärende 8 – Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal  
Ärende 9 – Näringslivsstrategi 2030  
Ärende 10– Uppföljning Kommunakademin Väst  
Ärende 11 – Revidering Hälso- och sjukvårdsavtal resp. Färdplan – länsgemensam strategi för 
god och nära vård  
Ärende 12 – Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022  
Informations och anmälningsärenden 
Ärende 13 – Workshop budget delregionala utvecklingsmedel (DRUM)  
Ärende 14 – Strategiskt utvecklingsområde: Stöd, omsorg och hälsa  
Ärende 15 – Utredning om en hållbar basorganisation samt återkoppling arbetsmiljö  
Ärende 16 – Remiss samråd för naturvårdsplan Vänersborg  
Ärende 17 – Remiss ny ÖP Uddevalla  
Ärende 18 – Aktivitetsplaner för 2022  
Ärende 19 – Vänern och Göta älv som regionala vattenförsörjningsresurser  
Ärende 20 – Aktuella projektansökningar  
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Ärende 21- Rekryteringsprocess Förbundsdirektör  
Ärende 22 – Aktuella infrastrukturärenden 
Ärende 23 – Aktuella delegationsbeslut  
Ärende 24 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO)  
Ärende 25 – Meddelanden  
Ärende 26 – Övriga frågor 31 
Ärende 27 – Nästa möte 32 

 

2022-05-12 

Beslutsärenden  
Ärende 2 – Val av temaområde för regional planering  
Ärende 3 - Återkoppling arbetsmiljö  
Ärende 4 – Fördjupad ÖP Vänersborg, Wargön  
Ärende 5 – Revision årsredovisning 2021  
Ärende 6 – Skrivelse väg 2183 Ed  
Ärende 7 – Västkom – framtida uppdrag  
Informations och anmälningsärenden  
Ärende 8 – Avfall och deponi  
Ärende 9 – Teknikcollege – nytt samverkansavtal  
Ärende 10 – Suicidprevention – gemensam funktion på förbundet?  
Ärende 11 – Rapportering av avslutade projekt  
Ärende 12 – TEMA: Utbildning och kompetensförsörjning  
Ärende 13 – Utvärdering och uppföljning av den strategiska planen för Position Väst  
Ärende 14 – Kommuntal samt mottagande av skyddsbehövande från Ukraina  
Ärende 15 – Aktuella projektansökningar  
Ärende 16 - Rekryteringsprocess Förbundsdirektör  
Ärende 17 – Aktuella delegationsbeslut  
Ärende 18 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO)  
Ärende 19 – Meddelanden  
Ärende 20 – Övriga frågor  
Ärende 21 – Nästa möte  

 

2022-06-17 
 
Beslutsärenden  
Ärende 2 – Budgetförslag för delregionala utvecklingsmedel 2023  
Ärende 3 –Tertialrapport 1  
Ärende 4 – Budget Fyrbodal 2023-2025  
Ärende 5 – Plan för tecknande av nytt samverkansavtal gällande Teknikcollege Fyrbodal  
Ärende 6 – Förlängning handlingsplan psykisk ohälsa  
Ärende 7 – Digitala hjälpmedel i samverkan – för en god hälsa och en jämlik vård och 
omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland  
Ärende 8 – Förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i 
Västra Götaland  
Informations och anmälningsärenden  
Ärende 9 – Ägarsamråd med Gryning vård  
Ärende 10 – Sammanställning DRUM 2021 13 
Ärende 11 –  Strukturbild Fyrbodal nuläge i projektet 14 
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Ärende 12 – Avfall och deponi 15 
Ärende 13 – Information om Fenixz 16 
Ärende 14 – Svar gällande intresseundersökning avseende gemensamt fristadsansvar 17 
Ärende 15 – Aktuella infrastrukturärenden 18 
Ärende 16 – Aktuella delegationsbeslut 19 
Ärende 17 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO) 20 
Ärende 18 – Meddelanden 21 
Ärende 19 – Övriga frågor 22 
Ärende 20 – Nästa möte 23 
 
Kallelser med tillhörande handlingar och protokoll avseende direktionsmötena har löpande 
publicerats på förbundets anslagstavla på hemsidan https://www.fyrbodal.se/politik/digital-
anslagstavla/  

Utöver arbetsutskotts- och direktionsmötena har en presidiedialog mellan direktionens 
arbetsutskott och Västra Götalandsregionens nämnder Regionala utvecklingsnämnden (RUN), 
Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN) anordnats. Syftet med dialogen var att 
informera och diskutera de satsningar som kommunalförbundet genomför och finansierar för 
att bidra till genomförandet av de regionala styrdokumenten; Regional utvecklingsstrategi, 
Klimatstrategi 2030 och Kulturstrategi Västra Götaland.  Arbetet har resurssatts genom de 
delregionala utvecklingsmedel (DRUM) som regleras i en överenskommelse som knutits mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunalförbundet. Som ett led i att verkställa de regionala 
styrdokumenten och förbundets verksamhetsplan har flera strategiska funktioner tillsatts på 
förbundet. Ett antal satsningar sker även externt genom att resterande medel i budgeten för 
DRUM går till medfinansiering av projekt, uppdrag och verksamheter. 

 
UPPFÖLJNING STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN 
Förbundets verksamhet har två huvudsakliga inriktningar. Förbundet ska verka för hållbar 
utveckling inom området samhällsutveckling och välfärdsutveckling. Förbundets treåriga 
verksamhetsplan består av fem strategiska utvecklingsområden som ska nås genom samverkan 
och gemensamma satsningar. Kopplat till varje område genomförs aktiviteter och insatser för att 
nå de strategiska målen som finns in om respektive utvecklingsområde. Verksamheten har 
bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv. Under perioden har ett antal övergripande 
aktiviteter genomförts. Nedan redogörs för dessa på en aggregerad nivå.  

 
STÖD, OMSORG OCH HÄLSA 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Stöd, omsorg och hälsa” finns tre strategiska mål; 
Kvalitet och välfärdsteknik, Barn och unga och Kompetens, FoU och samverkan. Uppföljningen 
av de inplanerade aktiviteterna visar att arbetet går enligt plan.  
Inom Kvalitet och välfärdsteknik har en kontinuerlig strategisk samverkan skett med VGR i t ex 
vårdsamverkan, inför VVG och SRO, i arbetet med att revidera hälso- och sjukvårdsavtalet med 
tillhörande överenskommelser och utveckling och planering av implementering av färdplan för 
omställning till god och nära vård.  Stödet i omställningsarbetet har fortsatt enligt plan med 
bland annat möte med 200 chefer och medarbetare som fått fördjupade kunskaper och stöd i 
omställningen.  

Förbundet har sammanställt en enkät om personalens kompetens och 
kompetensutvecklingsbehov inom välfärdsteknik och IT.  

https://www.fyrbodal.se/politik/digital-anslagstavla/
https://www.fyrbodal.se/politik/digital-anslagstavla/
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Med målet att få en ökad jämlikhet bland kommunerna i deras arbete att förebygga självmord 
har förbundet inrättat en tjänst som processledare för suicidprevention. 

I målet att ge barn och unga bättre förutsättningar har förbundet samverkat med flera olika 
organisationer, bland annat Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Västkom. Hälsokällan 
har genomfört en mängd aktiviteter, bl a föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtyck och 
våldsprevention, utbildningar kring sexualitet, samtycke och relationer samt haft 
samtalsgrupper med elever på Introduktionsprogrammet rörande psykisk hälsa. Samverkan har 
lett till föreläsningar, utbildningar, konferenser och nätverk. 

Kommunerna har en hög kompetens inom socialtjänst, vård och hälsa samt omsorg, och driver 
ett gemensamt arbete med forskning och utveckling (FoU), med fokus på innovation.  Via 
kommunalförbundet deltar kommunerna i ett nationellt test av en modell för inventering av 
lokala kunskapsbehov inom funktionshinderområdet. Testet genomförs via Sveriges kommuner 
och regioner. 

Inspirationsdag på temat ”Kommunikation och AKK (alternativ och kompletterande 
kommunikation) har genomförts för personal inom verksamhetsområde funktionshinder med 
200 deltagare. 

Under året har arbetet med ett länsgemensamt VFU-avtal avslutats och alla Fyrbodals 
kommuner har undertecknat. Med ett gemensamt avtal uppnås en ökad tydlighet och större 
likvärdighet för studenter i hela länet. 

Projektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” har tagit fram ett upplägg för studie- och 
yrkesvägledningen i undervisningen för årskurs 1-6. Det omfattar en bank av lektionsupplägg 
och förslag till inslag på föräldramöten. Dessutom har digitala möten mellan elever 
och yrkesverksamma i olika branscher prövats med stor framgång. 

 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH UTBILDNING  
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Kompetensförsörjning och utbildning” finns fyra 
strategiska mål; Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå, Samverkan och 
tillgänglighet, Forskning och utveckling och Skolavhopp, resultat och jämlikhet. Inom samtliga 
mål löper arbetet på enligt plan. En rad olika insatser bedrivs för att arbeta med utmaningar som 
finns inom både offentlig och privat sektor.  

Ett nytt team har rekryterats till kompetensplattformen vilket innebär att de flesta nätverken nu 
är igång.  

I Fyrbodal är nu samtliga kommuner certifierade i Vård- och omsorgscollege. För att öka 
rekrytering och höja kvaliteten inom vård och omsorg finns pågående arbetsgrupper.   

Förbundet har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans 
med kommuner, region, stat och näringslivets parter. En process kring nystart för Teknikcollege 
Fyrbodal har startats och ett nytt samverkansavtal har tagits fram och skickats ut på remiss till 
medlemskommunerna. En remissrunda för ett förnyat Naturbruksavtal mellan Västra 
Götalandsregionen och de 49 kommunerna har skett.  

Kommunerna i Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade 
skolavhopp så att alla ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och gymnasiet.  En 
satsning är Projekt Delregional kunskapsnod Fullföljda studier som har startats upp med fokus 
på organisering och tillsättande av styrgrupp. Under 2022 ska en delregional strategi för arbetet 
med fullföljda studier tas fram. VI-projektet som handlar om att unga vuxna som varker studerar 
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eller arbetar ska äga sin egen framtid, förbättra sin häls och närma sig jobba eller studier har 
avslutats.  

I samverkan med Skaraborgs kommunalförbund drivs projektet Fenixz, som erbjuder 
kompetensutveckling till anställda i små och medelstora företag. Projektet innebär att förbundet 
kan erbjuda kompetensutvecklande insatser till anställda på små- och medelstora företag som 
stärker deras ställning på arbetsmarknaden.  

FYSISK PLANERING OCH HÅLLBARA TRANSPORTER 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Fysisk planering och hållbara transporter” finns tre 
strategiska mål; Hållbart resande, Gemensam planering och Samspel och utveckling.  

Förbundet driver ett framgångsrikt påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektiv-trafik. 
Det finns ett beslut om att bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo till dubbelspår. 

Arbetet fortsätter i projektet Samhälls- och stationsutveckling som utreder förutsättningarna för 
nya tågstopp i Brålanda, Bäckefors, Dals-Rostock och Frändefors. Brålanda finns nu med i 
handlingsplan tåg 2028 med öppnande 2028.  

Flera ÅVS:er har startats och fortsatt under året. På väg 44 (Trollhättan-) Grästorp-Lidköping 
och väg 173 Färgelanda-Frändefors pågår utredningar. På norra Bohusbanan och fast 
förbindelse Orust pågår utredningar. Så även när det gäller Station Brålanda.  
 
Projektet Fossilfri gränsregion har slutrapporterats till Interreg.  
 
Projektet Ror-i-land har startats och kommit igång. Projektet studerar möjligheter med 
grannskapskontor och mobilitetsplattform för olika mobilitetslösningar. 

Strukturbild Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform och forum för viljestyrd 
samplanering när det gäller service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och 
infrastruktur. Här har flera rådslag genomförts i form av 15 workshops i kommunerna och i 
förbundet. Fyrbodals Hörnstenar presenterades i Direktionen i juni och för 
kommundirektörerna i september.    

Ett arbete har initierats mellan Vänersborgs kommun, Fyrbodals kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen för att utreda förutsättningarna för en eventuell kombi-terminal 
på Trestad Center i Vänersborgs kommun. 

En godspotentialutredning för DVVJ har presenterats för nyckelpersoner inom förbundet och 
tjänstemannaberedningen InfraKoll. 

 
NÄRINGSLIV, KULTUR OCH ATTRAKTIONSKRAFT 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Näringsliv, kultur och attraktionskraft” finns tre 
strategiska mål; Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet, Innovation, styrkeområden 
och investeringsvilja och Kultur och attraktionskraft. Inom samtliga mål löper arbetet på enligt 
plan.  

Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och 
utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen. Förbundet har bland annat berett 
förslag till budget 2023 för Delregionala utvecklingsmedel, DRUM. 

Den globala osäkerheten har påverkat investeringsviljan negativt i flera branscher, medan 
andra önskar förlägga/flytta hem verksamhet till Sverige.   
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Ett antal etablerings- och expansionsärenden visar på utmaningar med effekttillgång. Frågan 
har lyfts till regional och nationell nivå. 

En förstudie har beslutats som kommer att syfta till att etablera ett större projekt kring 
industriell symbios. 

En halvtidsutvärdering av Strategisk plan för Position Väst 2019-24 har genomförts 
av extern konsult och visar på mycket goda resultat. 

Förbundet har fört dialog med Västra Götalandsregionen för att stötta utvecklingsnoden Gröna 
klustret Nuntorp med finansiering och utveckling. 

Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och utländska 
bolag väljer att etablera sig och investera här, via vårt gemensamma proaktiva 
företagsetableringsarbete. Ett exempel är det tyska högteknologiska företaget Hellma Materials 
som tillkännagivit etablering av tillverkning i Trollhättan.  

Bengtsfors och Vänersborgs kommuner har fått processtöd i en pilotsatsning för att utveckla det 
lokala näringslivet genom industriell symbios. Ett nätverk av företag har arbetat tillsammans 
med respektive kommun. En ansökan för fortsatt symbiosutveckling har lämnats in till Formas. 

Kommunalförbundet har varit del i framtagandet av Skogsprogrammet för Västra Götaland som 
nu lanserats. Konferensen Trä 2022 har genomförts. 

Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I Det goda 
livet i Dalsland utarbetas ett gemensamt koncept för inflyttningsmarknadsföring mellan sex 
kommuner, kommunalförbund, region, länsstyrelse, Visit Dalsland och näringslivsföreträdare. 
Alla kommuner i Dalsland har bejakat att arbeta gemensamt för att attrahera viktiga målgrupper 
inom kompetensförsörjning, livsstilsflyttare m.m. I projektet utarbetas en förstudie med så 
kallade coworkinghubbar som bland annat ska underlätta distansarbete, inflyttning, 
småföretagarnätverkande och höja orternas attraktivitet. 

Fiskekommunerna har yttrat sig i två olika avgränsningssamråd till ansökan havsbaserad 
vindkraft samt inspel i tre andra frågor som berör fiske och vattenbruk.  

Fortsatta dialoger med myndigheter om förenklingar i regelverket inom vattenbruket har skett.  
Platåbergens Geopark har utnämnts till landets första Unesco Geopark. Projektet har 
haft finansiering från bland annat Fyrbodal. 
En stor digital konferens ”Attraktiva kommuner” har genomförts – ett verktyg för utveckling 
med temat Mötas på lika villkor. 200 personer deltog. Föredrag av Boverket, Högskolan Väst, 
Borlänge kommun och Egnahemsfabriken.  

Projektet Våra Rum – Samverkan för gestaltad livsmiljö har påbörjat genomförandet i 
de medverkande kommunerna Mellerud, Orust, Sotenäs och Vänersborg. 

Den färdiga rapporten om förutsättningarna för utövare inom kulturella och kreativa 
näringar har presenterats vid ett digitalt seminarium. Katja Lindqvist från Lunds universitet 
deltog.  

 

DIGITALISERING 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Digitalisering” finns två strategiska mål; Innovation, 
kompetens och ledarskap och Infrastruktur och Digital service. Inom området har förbundet en 
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stödjande roll i form av att vara en informationsspridare och genom att delta i nätverk samt 
medfinansiera projekt som främjar näringslivets transformation.   

Behoven inom utvecklingsområdet är stora både inom det privata och det offentliga. Trots att 
förbundet har med digitalisering som ett utvecklingsområde i verksamhetsplanen saknar det 
dedikerade resurser för att stödja kommunerna. Förbundet har tagit rollen som mötesplats för 
kommunerna i dessa frågor och under en konferens med kommundirektörerna har Västra 
Götalandsregionen informerat om de satsningar kommunerna kan delta i inom ramen för den 
regionala kraftsamlingen Digitalisering. Kommunalförbundet leder även DIKT-nätverket 
(Digitalisering, Informations- och Kommunikationsteknik). 
 
I projektet Det goda livet i Dalsland görs även en genomgång av brister och behov i den digitala 
infrastrukturen och på regional nivå finns arbetsgrupper igång för att hitta innovativa grepp och 
strukturuppbyggande insatser inom fiber, mobilnät, vårdlösningar m.m. 

 

Förbundets förväntade utveckling avseende 
ekonomi och verksamhet utifrån målen om god 
ekonomisk hushållning 
Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer 
tidigare års.  

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett effektivt 
sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad verksamhet, 
som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna 
avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och projekt/verksamhetsansvarig. Vissa 
projekt som avslutas under 2022 prognostiseras med underskott. Detta kan regleras mot DRUM-
medel alternativt att det finansieras med överskott från medlemsfinansieringen. Förbundet 
bedömer att målet om god ekonomisk hushållning upprätthålls. 
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Uppföljning finansiella mål 
EN LÅNGSIKTIG STABIL SOLIDITETSNIVÅ PÅ 10 PROCENT  
Målet om en långsiktig och stabil soliditetsnivå på 10 procent får och kan variera över tid. 

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent 
bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets 
egna kapital. Den 31 augusti 2022 är soliditeten 6 procent, vilket är samma som årsbokslutet 
2021. Förbundet förvaltar en hel del likvida medel, som sedan betalas ut, i delårsbokslutet så har 
förbundet 72 mkr i likvida medel, vilket påverkar soliditeten negativt.  

BUDGET I BALANS, INTÄKTERNA SKA ÖVERSTIGA KOSTNADERNA. 
Förbundet når på delåret målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 856 
tkr (991 tkr), jämfört med budgeterat resultat på 47 tkr. Resultatet består av överskott i basens 
resultat, främst beroende på vakanser.  

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

Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala 
utvecklingsmedel och har därmed likvida medel om cirka 72 miljoner kronor (cirka 66 
miljoner). Därmed nås målet om god likviditet. 

 

DELREGIONALA UTVECKLINGSMEDLEN VÄXLAS UPP MED MINST 50 PROCENT 
Det finansiella målet avseende uppväxling av de delregionala utvecklingsmedlen utöver de 
medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med beräknas och följs upp på 
helårsbasis. Den senaste uppföljningen av medlen gjordes bokslut 2021 års projekt och 
verksamheter som finansierats av delregionala utvecklingsmedel. Därmed har ingen uppföljning 
eller analys av målet gjorts för innevarande period per den 31 augusti 2022. Prognosen är att 
målet kommer att nås. 

VÄGLEDANDE PRINCIPER  
Kommunalförbundet har även två vägledande principer sedan 1 januari 2020:  

• Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande 
sätt.  

• Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.  

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida 
medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2022 och har till och med 31 augusti genererat 
ränteintäkter om 16 tkr (13 tkr).   
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Balanskravsutredning 
Bedömning av balanskravsresultatet 2022-08-31 (tkr) 

Periodens resultat enligt resultaträkningen  = 856 
Samtliga realisationsvinster  0 
Realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet  0 
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet  0 
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper  0 
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper  0 
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar  = 856 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv  0 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv  0 
Balanskravsresultat  = 856 
 

Kommunalförbundet gör bedömningen balanskravet uppnås på delåret utifrån ovan 
redovisning. Kravet sker på årsbasis och bedömningen är att det även då uppnås i och med 
lämnad helårsprognos för förbundet.  

Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till 
den budget som fastställts för den löpande 
verksamheten 
Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2022 och kända faktorer för 
kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för helåret är 
+140 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 70 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med + 70 
tkr. I denna prognos är underskottet för projektet fossilfri gränsregion inkluderat med 776 tkr.  

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat, exklusive underskott i 
projekt, förklaras främst av vakanser på personalsidan i basverksamheten. Under normala 
förhållanden hade förbundets ekonomiska resultat legat i linje med budget. Differensen i 
personalkostnaderna kommer troligen inte att ändras i förhållande till delårsrapporten.  

Projekt och verksamheter ska inte belasta resultatet generellt inte belasta resultatet. Budget för 
projekt och övrigt finansierad verksamhet görs och följs upp under året av ansvarig och ekonom, 
men redovisas inte i delårsrapporten utan i respektive projekts redovisning.  

Kommentarer till resultatet 
Under perioden har inga projekt eller verksamheter avslutats. Majoriteten av de pågående 
projekten och verksamheterna löper på och påverkar inte delårsbokslutets resultat. Vissa 
projekt som avslutas under 2022 prognostiseras med underskott. Detta kan regleras mot DRUM-
medel alternativt att det finansieras med överskott från medlemsfinansieringen. 

Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna är ej 
upparbetade personalkostnader. 
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Avvikelsen mot budget för 2022 i resultaträkningen visar jämfört med totala omsättningen i 
förbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad verksamhet. Budgeten 
som direktionen beslutar om årligen upprättas enbart för basverksamheten.   
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Driftsredovisning basverksamhet (tkr) 
 BUDGET 

 
2022-01-01 – 

2022-12-31 

UTFALL 
 

2022-01-01 – 
2022-08-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

AVVIKELSE 
BUDGET 

2022 

INTÄKTER     

Medlemsavgifter (37 kr/invånare) 10 145 6 799 6 586 -3 346 

Ersättning för uppdrag  140 0 140 

Övriga intäkter 70 90 46 20 

SUMMA: 10 215 7 029 6 632 -3 186 

     

KOSTNADER     

Konsultkostnader -200 -389 -22 -189 

Administration, fasta kostnader -770 -421 -494 349 

Administration, rörliga kostnader -1 110 -721 -467 389 

Personalkostnader                -7 420 -4 339 -4 336 3 081 

Bilersättning, traktamente & 
leasingbil -110 -45 -74 65 

Politiska ersättningar, ordf & revisorer -360 -263 -220 97 

Möteskostnader, politiker & 
tjänstepersoner -105 -8 0 97 

SUMMA: -10 075 -6 186 -5 613 3 889 

     

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 140 843 1 019 703 

Avskrivningar inventarier -70 0 -39 70 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 70 843 980 773 

     

FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter 0 16 13 16 

Räntekostnader 0 -2 -2 -2 

SUMMA:  13 11 13 

     

PERIODENS RESULTAT 70 856 991 786 
 

 

KOMMENTARER TILL BASVERKSAMHETENS RESULTAT 
Den stora avvikelsen mot budget är personalkostnaderna. De främsta anledningarna till 
avvikelsen på personalkostnaderna är vakans för teamschefstjänsten under året och del 
vakanser på andra tjänster under våren i basverksamheten. Om vakanserna inte inträffat hade 
förbundets personalkostnader i basverksamheten följt budget.  

Jämfört med föregående period är det inga större avvikelser. Det är främst de rörliga 
administrativa kostnaderna som är högre, främst beroende på högre avgift till Västkom samt 
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högre kostnader för förbrukningsinventarier. Även kostnaderna för konsulter är högre än 2021, 
detta härrör sig till det arbetsmiljöarbete som gjordes under våren.   
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Driftsredovisning projektverksamhet 
(tkr) 

 UTFALL 
 

2022-01-01 – 
2022-08-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2021-01-01 –  
2021-08-31 

INTÄKTER   

Extern finansiering 7 904 8 466 

EU-bidrag 4 491 1 464 

Ersättning för uppdrag 121 758 

Övriga intäkter 18                                     3 

SUMMA: 12 535 10 691 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -4 171 -2 486 

Administration, fasta kostnader -490 -400 

Administration, rörliga kostnader -466 -175 

Personalkostnader                                              -7 359 -7 487 

Bilersättning & traktamente -48 -4 

Konferensarrangemang -172 -139 

SUMMA: -12 535 -10 691 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 0 0 

Avskrivningar inventarier 0 0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 0 0 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA: 0 0 

   

PERIODENS RESULTAT 0 0 
 

KOMMENTARER TILL PROJEKTENS RESULTAT 
Förbundet har listat ett antal projekt som avslutade i samband med delårsrapporten. Dessa 
projekt har antingen avslutats och slutreglerats under 2021/2022 men utan resultatpåverkan. 
Några projekt avslutades i samband med årsbokslutet 31 december 2021 och står först nu som 
avslutade i förteckningen på nästa sida. Pågående projekt stäms av och följs upp av 
projektekonom och projektledare regelbundet under året. Vissa projekt som avslutas under 
2022 prognostiseras med underskott. Detta kan regleras mot DRUM-medel alternativt att det 
finansieras med överskott från medlemsfinansieringen.  
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Förteckning projekt per 2022-08-31 
Pågående projekt 
 

H-090 Tjänsteköp systematisk uppföljning 

H-091 God & nära vård Fyrbodalsgemensamt 

H-093 Göra dörren synlig 

H-094  Suicidprevention 2  

K-000 Kulturstrateg  

K-029 Ökad strategisk kultursamverkan 

K-030 Attraktiva kommuner 

K-031 Kartlägg. Av kommunernas arb 

K-032 Gestaldad livsmiljö i Fyrbodal 

K-033 Våra rum  

K-034 Kartläggning av KKN- branscherna  

M-000 Klimat-och miljöstrateg DRUM 

N-000 Näringslivsstrateg  

N-072 Fossilfri gränsregion 

N-073 Trämanufaktur /Tillverka i trä 

N-076 Fossilfri Boråsregion (Tjänteköp Angelica) 

N-077 Bioeconomy Regions in Scandinavia  

N-078 Hållbar besöksnäring i Väst  

N-079 Biomarina näringar  

N-080 ROR-i-land  

N-081 Nätet 

N-082 Det goda livet i Dalsland 

N-083 Förstudie om laddinfrastruktur 

P-000 Projekt- och finasieringsstrateg DRUM 

P-003 Projektekonom Almir Erkocevic 

P-011  Projektekonom Sara Lagset 

P-012 Projektekonom LH 

P-013 Projektekonom KÖ 

U-000 Kompetensstrateg  

U-041 Vi-projektet  

U-042 Processtöd Fullföljda studier 

U-045 Fenixz  

U-046 Tidiga satsningar fullföljda studier 

U-048 Brygg.projekt Fullföljda studier  
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U-049 Kunskapsnod - fullföljda studier 

Ö-023 Fiskekommunerna 2  

Ö-026 Intergrationssamverkan Fyrbodal 

 

Avslutade projekt 2021/2022 

H-095 God & nära vård 2  

N-071 Rural mobilitet 

N-074  Uppdrag Almi - affärscoach 

U-043 Möjligheternas värld 

Ö-000 Förstudie DRUM e-tjänster 

H-089 Suicidprevention 1 

H-087 Hedersvåld 

H-086 Integritet i förskolan 
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Driftsredovisning särskilt finansierad 
verksamhet (tkr) 

 UTFALL 
 

2022-01-01 – 
2022-08-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2021-01-01 –  
2021-08-31 

INTÄKTER   

Extern finansiering 9 830 8 758 

EU-bidrag  0 

Ersättning för uppdrag 782 -28 

Övriga intäkter 7  

SUMMA: 10 618 8 730 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -629 -722 

Administration, fasta kostnader -705 -504 

Administration, rörliga kostnader -1 012 -538 

Personalkostnader                                           -7 669 -6 938 

Bilersättning & traktamente -42 -3 

Konferensarrangemang -562 -25 

SUMMA: -10 618 -8 730 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 0 0 

Avskrivningar inventarier  0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 0 0 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA:  0 

   

PERIODENS RESULTAT 0 0 

 
 

KOMMENTARER TILL SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHETERS RESULTAT 
Under 2022 har inga verksamheter avslutats som påverkat resultatet. Pågående verksamheter 
löper på och faktureras och/eller finansieras löpande eller årligen enligt avtal. De verksamheter 
med särskild finansiering som pågår ska inte belasta resultatet och följs löpande upp av 
projektekonom och ansvarig tjänsteperson för verksamheten.  
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Förteckning särskild finansierad verksamhet per 
2022-08-31 
Aktuella verksamheter 
H-001 Hälsokällan 

H-003 Miljösamverkan - årsavgift 

H-013  F&U  

H-042 EBP - Öppna jämförelser 

H-051 F&U Utbildningar 

H-057 Utvecklingsledare - funktionshinder 

H-064 Psykisk hälsa  

H-067 F&U Rum IFO 

H-068 F&U Rum Vård och omsorg 

H-069 F&U Rum Funk/socpsyk 

H-070 ORS/SRS F&U Delaktighet brukarmedverkan 

H-072 F&U Magister/Master/Doktorand 

H-073 F&U Seminarier 

H-074 F&U metodstöd och forskningsstöd 

H-081 Nätverksledare IFO 

H-085 Socialstrateg  

N-039 Affärsdriven miljöutveckling 

N-057 Position Väst  

N-063 Strukturbild  

U-009 TeknikCollege  

U-020 Vård-och omsorgscollege  

U-021 Antagningskansliet  

U-028 Samhällsorientering  

U-030 Kompetensplattform 

U-031  Vuxenutbildning (VUX) 

U-036 Praktiksamordning/anskaffning 

U-044 VFU 

Avslutade verksamheter 

H-044 IT-samverkan 

H-075 F&U Utvärderingsverkstad 
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Resultaträkning (tkr) 
 BUDGET BAS 

 
2022-01-01 – 

2022-12-31 

UTFALL 
 

2022-01-01 – 
2022-08-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

AVVIKELSE 
BUDGET BAS 

2022 

Verksamhetens intäkter 10 215 30 183 26 053 19 968 

Verksamhetens kostnader -10 075 -29 339 -25 034 -19 264 

Avskrivningar -70  -39 70 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-10 145 -29 339 -25 073 -19 194 

Skatteintäkter   0  

Generella statsbidrag och utjämning   0  

VERKSAMHETENS RESULTAT 70 843 980 773 

     

FINANSIELLA INTÄKTER & 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter  16                             13 16 

Räntekostnader  -2 -2 -2 

     

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 

70 856 991 786 
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Balansräkning (tkr) 
 

2022-08-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR   

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Inventarier                                                                   - 0 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Aktier & andelar                                                      2767 2767 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Kundfordringar 51 7751 

Momsfordringar                                571    398 

Övriga kortfristiga fordringar 12 0 

Periodiseringar 305  

Upplupna intäkter & förutbetalda                         
kostnader basverksamhet                                     74                                      753                                 

Upplupna intäkter särskilt finansierad            
verksamhet                                                                 2 643 1 650 

Upplupna intäkter projektverksamhet             9 539 6 830 

SUMMA: 15 961 20 149 

LIKVIDA MEDEL   

Kassa, postgiro och bank                                  72 017 57 890 

SUMMA TILLGÅNGAR: 87 978 78 039 

   

SKULDER OCH EGET KAPITAL   

EGET KAPITAL   

Balanserat resultat -4 870 -4 168 

Periodens resultat -856 -701 

SUMMA: -5 726 - 4870 

KORTFRISTIGA SKULDER   

Leverantörsskulder -891 -5 165 

Övriga kortfristiga skulder basverksamhet -30 703 - 1 643 

Regionala tillväxtmedel                                         -30 561 - 25 857 

Upplupna kostnader & förutbetalda                                
intäkter basverksamhet                                        -3 377 -136 

Upplupna kostnader & förutbetalda                        
intäkter särskilt finansierad verksamhet          -7 007 -8 129 

Upplupna kostnader & förutbetalda                       
intäkter projektverksamhet                               -9 713 -32 239 

SUMMA: -82 251 -73 169 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL: -87 978 -78 039 

   

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Redovisnings- och värderingsprinciper allmänt 
Delårsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2021. 

Bilagor 
Verksamhetsrapport 2022, tertial 1 

Verksamhetsrapport 2022, tertial 2 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 
   Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2022-12-08 
Diarienummer: 2022/0161 

Paragrafer: 123–140 
Sida 14 (23) 

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

 

 Informations och anmälningsärenden 
§ 133 Granskning och utlåtande delårsrapport 2022-08-31 
 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets 
delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del 
av revisionsplanen för år 2022. 

Granskningen har haft följande revisionsfrågor som utgångspunkt i granskningen: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, dvs finns förutsättningar att målen kommer at uppnås? 

Grundat på sin översiktliga granskning har revisorerna inte några omständigheter som ger dem 
anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den 
översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet, samt noter, inte i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR. Det har inte framkommit några 
omständigheter som ger revisorerna anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte 
skulle vara förenligt med de finansiella målen.  

När det gäller granskningen av god ekonomisk hushållning har revisorerna kommit fram till att 
utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens återrapportering gör de 
bedömningen att resultatet per 31 augusti 2022 är delvis förenligt med de finansiella mål som 
direktionen fastställt i verksamhetsplan 2022. Då ingen helårsprognos lämnas i delårsrapporten, 
kan inte någon bedömning göras om förutsättningar för att uppnå målen finns. 

Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens återrapportering kan de inte göra 
någon bedömning av verksamhetsmålen då utvärdering av måluppfyllelse saknas gällande de 
strategiska utvecklingsområdena och målen. 

  



Sammanträdesprotokoll 
   Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2022-12-08 
Diarienummer: 2022/0161 

Paragrafer: 123–140 
Sida 15 (23) 

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

De förtroendevalda revisorerna har nedanstående synpunkter.  

delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. 

vi inte kan göra någon bedömning av måluppfyllelsen för det finansiella målet då förbundet 
själva inte lämnat en prognos på möjligheten att nå det. 

vi inte kan göra någon bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen då förbundet 
saknar beslutade verksamhetsmål. 

 

Ärendet föredrogs av Martin Palm, administrativ chef. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.  

 

Direktionen beslutar 

Att anteckna informationen till protokollet. 

Beslutet expedieras till 
Medlemskommunerna   



 

Revisionsrapport 

 

 

Granskning av  
delårsrapport 2022 
 

 

Fyrbodals kommunalförbund 

 

 

 

Daniel Larsson 

Anna Gröndahl, Fadi Wehbe 
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Inledning 
Bakgrund 

Medlemskommunernas fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I 

samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna 

bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande 

som revisorerna ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionssed. 

Inriktning och omfattning 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen1 av delårsrapporten per 2022-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Drift och investeringsredovisning 

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige. 

 

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som 

är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning 

och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 

annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 

översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi 

blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 

en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 

därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.  

 
1 Med den finansiella delen menar vi resultaträkning, balansräkning, noter och i förekommande 
fall kassaflödesanalys och sammanställda räkenskaper. 



 
 

2 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2022-10-27 och därefter 

behandlar medlemskommunernas fullmäktige delårsrapporten. Rapportens innehåll har 

sakgranskats av administrativ chef   

 

Granskningsresultat 
Lagens krav och god redovisningssed 

Granskning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens 

resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av 

förbundets drift- och investeringsverksamhet, samt noter för kommunalförbundet för 

perioden 2022-01-01—2022-08-31. Det är direktionen som har ansvaret för att upprätta 

och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 

redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundat på vår översiktliga granskning. 

Vi har i vår översiktliga granskning noterat att balansräkningen inte är uppställd enligt 

LKBR. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, 

kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och 

investeringsverksamhet, samt noter, inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 

LKBR.  

 

Datum enligt min digitala signatur 

 

Daniel Larsson    

___________________________   

Auktoriserad revisor      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som 
framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig 
på hela eller delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022. 

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning: 

Revisionsfråga Bedömning  

Är resultaten i 
delårsrapporten förenliga 
med de av direktionens 
fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, 
d.v.s. finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Förbundet har endast finansiella mål kopplade 
till god ekonomisk hushållning. Då ingen 
helårsprognos lämnas i delårsrapporten, kan 
inte någon bedömning göras om 
förutsättningar för att uppnå målen finns.  

Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk 
hushållning saknas. 
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport per år. I 

samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna 

bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande 

som revisorerna ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun.    

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken 

skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma. 

 

 Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser och bedömningar. Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning  

Avgränsning 

Granskningen av delårsrapporten omfattar:  

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga 

mål). 

Metod 

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av administrativ chef. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Mål 

Enligt kommunallagen 11 kap 1§ ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Denna bestämmelse gäller även kommunalförbund. Mål för en god 

ekonomisk hushållning ska beslutas av förbundsdirektionen. I sin verksamhetsplan för 

2022-2024 har förbundsdirektionen beslutat om fyra finansiella mål och två vägledande 

principer. I verksamhetsplanen anger direktionen att god ekonomisk hushållning 

bedöms uppfyllas under budgetåren genom uppföljning av finansiella mål och 

vägledande principer samt att uppföljning görs i samband med delårs- och 

helårsbokslut.  

Utöver de mål och vägledande principer för god ekonomisk hushållning har direktionen 

även beslutat om fem strategiska utvecklingsområden för perioden 2021-23. Inom varje 

område finns beslutade strategiska mål och kopplat till de strategiska målen finns årliga 

aktivitetsplaner som följs upp kontinuerligt. Dessa verksamhetsmål saknar koppling till 

god ekonomisk hushållning 

I delårsrapporten finns en avstämning av de finansiella målen och vägledande 

principerna för god ekonomisk hushållning per 31 augusti 2022. För ett av målen görs 

en bedömning på helårsprognos då avstämning endast görs i slutet av året.  

I delårsrapporten finns en uppföljning av de strategiska utvecklingsområdena genom 

dels en sammanfattande analys som säger att verksamheten har bedrivits enligt 

direktionens beslut och direktiv och dels en sammanfattande redovisning av respektive 

strategiskt utvecklingsområde. Någon prognos på helårsbasis saknas i delårsrapporten. 

Bedömning 

Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi 
bedömningen att resultatet per 31 augusti 2022 är delvis förenligt med de finansiella mål som 
direktionen fastställt i verksamhetsplan 2022. Då ingen helårsprognos lämnas i delårsrapporten, 
kan inte någon bedömning göras om förutsättningar för att uppnå målen finns.  

Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens återrapportering kan vi 

inte göra någon bedömning av verksamhetsmålen då utvärdering av måluppfyllelse 

saknas gällande de strategiska utvecklingsområdena och målen.  
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2022-10-28 

 

 

 

Lars Dahlin     Anna Gröndahl 

___________________________  ___________________________ 

Uppdragsledare     Granskningsansvarig 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Fyrbodal kommunalförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som 
framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig 
på hela eller delar av denna rapport.  
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Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund 2022-10-28 

 

Till    
 Fullmäktige i Fyrbodals kommunalför-
bunds medlemskommuner  
   

För kännedom: Direktionen i Fyrbodals 
kommunalförbund 

    

 

 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2022-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat om.  
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inrik-
tad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

Granskningens resultat presenteras i bifogade rapporter. 
 

Revisorerna samlade bedömning är att: 

 

• delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med la-
gens krav och god redovisningssed i övrigt.  

 
▪ vi inte kan göra någon bedömning av måluppfyllelsen för det fi-

nansiella målet då förbundet själva inte lämnat en prognos på 
möjligheten att nå det. 

 
▪ vi inte kan göra någon bedömning av måluppfyllelsen för verk-

samhetsmålen då förbundet saknar beslutade verksamhetsmål. 

  2022-11-01 16:21:28 UTCSignerat 3831233 1 / 3Oneflow ID Sida



2 

 

 

Uddevalla, 28 oktober 2022 
 

 

__________________   ______________________  ______________________    

Thomas Boström               Lennart Hansson                         Ann-Britt Dahl 

 

 

___________________  ______________________    

Anita Älgemon                Claes Hedlund 

 

Bilagor:  

Rapporter över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport 
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Deltagare

  FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND 222000-1776 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Carl Thomas Boström

Thomas Boström

Förtroendevald revisor

2022-10-31 09:32:51 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Lennart John Henrik Hansson

Lennart Hansson

Förtroendevald revisor

2022-11-01 09:39:03 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Claes Ingvar Hedlund

Claes Hedlund

Förtroendevald revisor

2022-11-01 16:21:28 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANITA ÄLGEMON

Anita Älgemon

Förtroendevald revisor

2022-10-31 13:07:49 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANN-BRITT DAHL

Ann-Britt Dahl

Förtroendevald revisor

2022-10-31 09:29:53 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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 Uddevalla 2022-11-15 
 Sid 1 (1) 

Utlåtande över revisionsrapporten för delårsbokslut 2022 

Sakkunniga revisorer från PWC har översiktligt granskat delårsrapporten för perioden    
2022-01-01 - 2022-08-31 och förtroendevalda revisorer har skrivit utlåtande.  
 
Utlåtande på revisorernas bedömning och synpunkter 
När det gäller granskningen av god ekonomisk hushållning instämmer förbundsdirektören i 
slutsatsen att det inte är möjligt att göra någon bedömning av förutsättningarna att uppnå målen då 
rapporten saknar en helårsprognos. Detta är en förändring som förbundsdirektören har för avsikt 
att genomföra inför nästa års delårsbokslut för 2023.  

Förbundsdirektören delar även bedömningen att det är svårt att bedöma utfallet inom 
verksamhetsmålen då endast en redogörelse för vad som har utförts inom respektive 
utvecklingsområde finns med i rapporten. Detta är en utveckling som förbundet ska göra inför 
årsredovisningen för 2022 då resultat och utfall av genomförda aktiviteter tydligt ska kopplas till 
de strategiska målen i verksamhetsplanen. Även bilagan ”Uppföljning av aktivitetsplaner” ska 
innehålla den information som krävs för att det ska vara möjligt att följa upp resultaten av 
förbundets verksamhet.   

Förbundsdirektören vill även ta tillfället i akt att informera revisionen om att förbundet kommer 
att genomföra en analysvecka v. 2 2023 där förbundets medarbetare tillsammans analyserar 
resultaten av verksamheten och ekonomin samt blickar framåt och detaljplanerar kommande 
verksamhetsår. 

Förbundsdirektören vill även tacka förbundets revisorer för ett gott arbete med delårsbokslutet för 
2022.  

 

 

Anna Lärk Ståhlberg 
Förbundsdirektör 

Fyrbodals kommunalförbund 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-11 
 

 
§10 KS/2022:722 
Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2022-08-31 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 

För Orust kommuns del godkänna Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2021-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat en delårsrapport avseende perioden 2022-01-01 – 
2022-08-31. Förbundsdirektionen beslutade 2022-10-27 § 112 att godkänna delårsrapporten samt 
översända densamma till medlemskommunerna för handläggning. 

I förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund framgår det att minst en delårsrapport ska 
behandlas varje år och att delårsrapporten ska handläggas av respektive medlemskommuns 
fullmäktige. 

De förtroendevalda revisorerna skriver i sin rapport att de anser att delårsrapporten i allt 
väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. 
De auktoriserade revisorerna meddelar att det inte har framkommit några omständigheter som 
ger revisorerna anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med 
de finansiella målen. Då helårsprognos saknas är det dock inte möjligt att göra någon bedömning 
gällande förutsättningar för att uppnå de finansiella målen som fastställts i förbundets 
verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 
Förbundsdirektionens beslut 2022-10-27 § 112, Delårsrapport per 2022-08-31 
Fyrbodals kommunalförbund Delårsrapport 2022-08-31 
Förbundsdirektionens beslut 2022-12-08 § 133 om granskning och utlåtande avseende 
delårsrapport 2022-08-31 (2022/0161) 
Revisionsrapport, granskning av delårsrapport 2022 
Revisionsrapport, granskning av god ekonomisk hushållning 2022 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022-10-28 
Förbundsdirektörens utlåtande 2022-11-15 över revisionrapporten för delårsbokslut 2022 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
 

 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-11 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2023-01-25 
 

 
§33 KS/2022:722 
Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2022-08-31 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

För Orust kommuns del godkänna Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2021-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat en delårsrapport avseende perioden 2022-01-01 – 
2022-08-31. Förbundsdirektionen beslutade 2022-10-27 § 112 att godkänna delårsrapporten samt 
översända densamma till medlemskommunerna för handläggning. 

I förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund framgår det att minst en delårsrapport ska 
behandlas varje år och att delårsrapporten ska handläggas av respektive medlemskommuns 
fullmäktige. 

De förtroendevalda revisorerna skriver i sin rapport att de anser att delårsrapporten i allt 
väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. 
De auktoriserade revisorerna meddelar att det inte har framkommit några omständigheter som 
ger revisorerna anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med 
de finansiella målen. Då helårsprognos saknas är det dock inte möjligt att göra någon bedömning 
gällande förutsättningar för att uppnå de finansiella målen som fastställts i förbundets 
verksamhetsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-01-11 § 10 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
till kommunfullmäktige besluta att: 

För Orust kommuns del godkänna Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2021-08-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 
Förbundsdirektionens beslut 2022-10-27 § 112, Delårsrapport per 2022-08-31 
Fyrbodals kommunalförbund Delårsrapport 2022-08-31 
Förbundsdirektionens beslut 2022-12-08 § 133 om granskning och utlåtande avseende 
delårsrapport 2022-08-31 (2022/0161) 
Revisionsrapport, granskning av delårsrapport 2022 
Revisionsrapport, granskning av god ekonomisk hushållning 2022 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022-10-28 
Förbundsdirektörens utlåtande 2022-11-15 över revisionrapporten för delårsbokslut 2022 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-11-29 KS/2022:1486 
 
 

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

Beslut om upphävande av beslut om pris vid överlåtelse av tomtmark för 
småhusändamål på Käringön 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Upphäva sitt beslut 2018-10-11 § 104 om att anta försäljningspris om 2 000 kronor/m2 
för tomtmark för småhusändamål på Käringön samt beslut om att försäljningspriset ska 
uppräknas med konsumentprisindex (KPI) utifrån förändringen av KPI för oktober 
månad varje år. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark ska 
kommunen köpa och försälja mark på marknadsmässiga grunder. En bedömning av 
marknadsvärdet ska göras. Kommunen är skyldig att vid försäljning av mark följa EU:s 
statsstödsregler enligt Lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt 
kommunallagens förbud att gynna enskild eller enskilda. Därför föreslås att tidigare 
beslut om försäljningspris vid överlåtelse av tomtmark för småhusändamål på Käringön 
likt övriga delar av kommunens ska baseras på ett kvadratmeterpris som är 
marknadsmässigt. 

Utredning 

Bakgrund 
Fastighetsägarna på Käringön äger enbart marken under sina hus och behöver därför 
köpa kommunal mark till sina fastigheter vid tillbyggnad av sina bostadshus. I enlighet 
med ett beslut från kommunstyrelsen från 2003 belade fastighetsägarna på Käringön 
1 000 kronor/m2 för köp av kommunal mark, vilket var ett kvadratmeterpris som 
förvaltningen inte bedömde som marknadsmässigt. 
 
Med anledning av ovanstående beställde förvaltningen ett värdeutlåtande från en 
oberoende värderingsfirma där det genomsnittliga marknadsvärdet på tomtmark för 
småhusändamål på Käringön bedömdes vara 25 000 kronor/m2 vid värdetidpunkten 
augusti 2017. 
 
Kommunfullmäktige beslutade därefter 2018-10-11 att anta försäljningspris om 2 000 
kronor/m2 för tomtmark för småhusändamål på Käringön samt att fastställa att 
försäljningspriset ska uppräknas med konsumentprisindex (KPI) utifrån förändringen av 
KPI för oktober månad varje år. 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-11-29 KS/2022:1486

Nuläge 
I nuläget säljer kommunen tomtmark på Käringön för 2 322 kronor/m2 i enlighet med 
det beslut som fattades av kommunfullmäktige. Vid kommunala försäljningar av 
tomtmark inom övriga delar av kommunen baseras kvadratmeterpriset på ett bedömt 
marknadsvärde, vilket innebär att det endast är på Käringön som markpriset inte är 
baserat på marknadsvärde. 
 
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark ska 
kommunen köpa och försälja mark på marknadsmässiga grunder. En bedömning av 
marknadsvärdet ska göras. Kommunen är skyldig att vid försäljning av mark följa EU:s 
statsstödsregler enligt Lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt 
kommunallagens förbud att gynna enskild eller enskilda. Priset vid försäljning av mark 
sätts utifrån ett bedömt marknadsvärde. I de fall kommunen saknar underlag för en 
bedömning av marknadsvärdet anlitas extern värderare. 

Bedömning 
Ett marknadsvärde är det mest sannolika försäljningspriset av en fastighet vid en viss 
angiven tidpunkt under normala förhållanden där det råder en fri och öppen marknad 
med mera. Käringön likt övriga delar av kommunen påverkas av utomstående faktorer i 
vår omvärld och därför borde även innebörden av begreppet marknadsvärde vara 
applicerbart på Käringön. 
 
Förvaltningen bedömer att nuvarande beslut om att sälja tomtmark för småhusändamål 
för 2 000 kronor/m2 saknar marknadsmässiga grunder och är inte heller förenligt med 
våra riktlinjer för upplåtelse, försäljning och köp av mark. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunen upphäver samtliga beslut som tidigare fattats av 
kommunfullmäktige i ärendet KS/2018:1040 och att försäljningspriset av kommunal 
tomtmark för småhusändamål på Käringön likt övriga delar av kommunen ska baseras 
på ett kvadratmeterpris som är marknadsmässigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson  Nina Hansson 
Sektorchef   Mark- och exploateringschef



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-12-13 
 

 
§247 KS/2022:1486 
Beslut om upphävande av beslut om pris vid överlåtelse av tomtmark för 
småhusändamål på Käringön 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande till kommunfullmäktige att besluta: 
Upphäva sitt beslut 2018-10-11 § 104 om att anta försäljningspris om 2 000 kronor/m2 för 
tomtmark för småhusändamål på Käringön samt beslut om att försäljningspriset ska uppräknas 
med konsumentprisindex (KPI) utifrån förändringen av KPI för oktober månad varje år. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark ska kommunen 
köpa och försälja mark på marknadsmässiga grunder. En bedömning av marknadsvärdet ska 
göras. Kommunen är skyldig att vid försäljning av mark följa EU:s statsstödsregler enligt Lag om 
tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt kommunallagens förbud att gynna 
enskild eller enskilda. Därför föreslås att tidigare beslut om försäljningspris vid överlåtelse av 
tomtmark för småhusändamål på Käringön likt övriga delar av kommunens ska baseras på ett 
kvadratmeterpris som är marknadsmässigt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
 
Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
 
 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2023-01-25 
 

 
§46 KS/2022:1486 
Beslut om upphävande av beslut om pris vid överlåtelse av tomtmark för 
småhusändamål på Käringön 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Upphäva sitt beslut 2018-10-11 § 104 om att anta försäljningspris om 2 000 kronor/m2 för 
tomtmark för småhusändamål på Käringön samt beslut om att försäljningspriset ska uppräknas 
med konsumentprisindex (KPI) utifrån förändringen av KPI för oktober månad varje år. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark ska kommunen 
köpa och försälja mark på marknadsmässiga grunder. En bedömning av marknadsvärdet ska 
göras. Kommunen är skyldig att vid försäljning av mark följa EU:s statsstödsregler enligt Lag om 
tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt kommunallagens förbud att gynna 
enskild eller enskilda. Därför föreslås att tidigare beslut om försäljningspris vid överlåtelse av 
tomtmark för småhusändamål på Käringön likt övriga delar av kommunens ska baseras på ett 
kvadratmeterpris som är marknadsmässigt. 
 
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-12-13 § 247 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande till kommunfullmäktige att besluta: 
Upphäva sitt beslut 2018-10-11 § 104 om att anta försäljningspris om 2 000 kronor/m2 för 
tomtmark för småhusändamål på Käringön samt beslut om att försäljningspriset ska uppräknas 
med konsumentprisindex (KPI) utifrån förändringen av KPI för oktober månad varje år. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Elise Norberg Pilhem (V) och Veronica Almroth (L) yrkar bifall till utskottet för 
samhällsutvecklings beslutsförslag. 

Michael Relfsson (FO) yrkar på att avslå förslaget, och bibehålla kommunfullmäktiges tidigare 
beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, och ställer dessa två mot varandra. 
Ordföranden finner att utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut bifallits. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-11-22 KS/2022:907 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol 
och LSS - Kvartal 3 2022 
 

Förslag till beslut 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna statistikrapport 
kvartal 3 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO.  

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till 
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre 
månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från 
dagen från avbrottet. 

Rapportering kvartal 1 2022, SoL och LSS 
Verksamhetsområde Antal beslut 

ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 1 0 1 
Äldreomsorg (SoL) 1 0 1 
Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 
Stöd och omsorg (LSS) 15 1 16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg



Dok: UFO/Mall rapporteringsskyldighet/biståndsenheten 

  

 
Sektor omsorg 

 
 
 
 
 
 

 

 
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS  
 
Redovisning/kvartal/år: 
3/ 2022 
 

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

 
 
SoL, Äldre 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
Ledsagning 

Beslutsdatum: 
2021-05-03 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej. 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Den enskilde har tackat nej, önskar inte längre ansöka om insatsen. Avslutas utan verkställan 
2022-08-25. 
 
SoL Socialpsykiatri/IFO 
 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-08-01 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Otydlighet eller brister i kommunikationen mellan kommun och den enskilde. 
 
LSS 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2020-09-16 

Verkställt datum: 
2022-10-31 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

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

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2022-03-15 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 



Beslutsdatum: 
2020-12-08 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-05-23 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-02-23 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-04-26 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-07-07 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Då beslutet löpte ut, har det avslutats utan verkställan 2022-07-06.  
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-05-19 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontakktperson 

Beslutsdatum: 
2021-05-17 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-03-30 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 



Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 5 Avlösarservice i hemmet 

Beslutsdatum: 
2022-03-28 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 5 Avlösarservice i hemmet 

Beslutsdatum: 
2020-12-11 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse i form av kontaktfamilj 

Beslutsdatum: 
2022-03-10 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Familjen har eventuellt en stödfamilj som passar, inväntar beslut om detta. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-12-30 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Då personen flyttat till annan kommun, har det avslutats utan verkställan 
2022-08-23.  
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-10-05 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Då beslutet löpte ut, har det avslutats utan verkställan 2022-10-04. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2022-03-28 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
 
 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för omsorg 2022-12-06 
 

 
§71 KS/2022:907 
Redovisning av ej verkställda beslut SoL och LSS 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna statistikrapport kvartal 3 2022 för ej verkställda 
beslut enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  
Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till 
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har 
skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet. 

Rapportering kvartal 1 2022, SoL och LSS 
Verksamhetsområde Antal beslut 

ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 1 0 1 
Äldreomsorg (SoL) 1 0 1 
Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 
Stöd och omsorg (LSS) 15 1 16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 
Statistikrapport  
Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
 

 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2023-01-25 
 

 
§36 KS/2022:907 
Redovisning av ej verkställda beslut SoL och LSS 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna statistikrapport kvartal 3 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet 
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till 
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har 
skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet. 

Rapportering kvartal 1 2022, SoL och LSS 
Verksamhetsområde Antal beslut 

ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 1 0 1 
Äldreomsorg (SoL) 1 0 1 
Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 
Stöd och omsorg (LSS) 15 1 16 

Utskottet för omsorg beslutade 2022-12-06 § 71 föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna 
statistikrapport kvartal 3 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
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                    2022-10-3109:28:19
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Thomas Boström på Fyrbodals kommunalförbund som en undertecknare, Lennart Hansson på Fyrbodals kommunalförbund som en undertecknare, Claes Hedlund på Fyrbodals kommunalförbund som en undertecknare, Anita Älgemon på Fyrbodals kommunalförbund som en undertecknare, Ann-Britt Dahl på Fyrbodals kommunalförbund som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-3109:29:15
                    Ann-Britt Dahl på Fyrbodals kommunalförbund öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-3109:29:52
                    Thomas Boström på Fyrbodals kommunalförbund öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-3109:29:53
                    Ann-Britt Dahl på Fyrbodals kommunalförbund signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-3109:32:51
                    Thomas Boström på Fyrbodals kommunalförbund signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-3113:05:41
                    Anita Älgemon på Fyrbodals kommunalförbund öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-3113:07:49
                    Anita Älgemon på Fyrbodals kommunalförbund signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-0109:38:09
                    Lennart Hansson på Fyrbodals kommunalförbund öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-0109:39:03
                    Lennart Hansson på Fyrbodals kommunalförbund signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-0116:20:06
                    Claes Hedlund på Fyrbodals kommunalförbund öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-0116:21:28
                    Claes Hedlund på Fyrbodals kommunalförbund signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-0116:21:28
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Thomas Boström (8757997):
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SDO for Lennart Hansson (8758025):
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SDO for Claes Hedlund (8758062):
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SDO for Anita Älgemon (8758090):
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SDO for Ann-Britt Dahl (8758111):
{'status': 'complete', 'orderRef': '78c620df-4783-41c9-8e39-0bcfe74346af', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1741993199000', 'notBefore': '1647212400000'}, 'user': {'name': 'ANN-BRITT DAHL', 'surname': 'DAHL', 'givenName': 'ANN-BRITT', 'personalNumber': '195710225540'}, 'device': {'ipAddress': '213.67.240.185'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPm14RXNuTkdBYk41QThqYWtjTGpTR1dNZU9DMFVpOFJvUnFLcUdMMWVmMVU9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5ncndyZTdJNEVTaGFGT3RtWGJOdndMK3cvNEc5UnNCeWJZVG1tZWdUWkNFPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5NUEF5c2lMNWU5ZU55aXdGaHNQVTBLTHBNMGtWdkUvTGJmcUR0ZjlLQTcvMS9WMzJHZVpybkNpWFVWNVJkS1U5ckl0ZHpxdEN3RC9BWUlhNWxrSWxmZy9SRnVMaHpCYXQ3THFKdDZOTDFWMXc0NHRLRjZ6Q1FJNjRRSUJBS1ZPWHJRbk5SOHRwa0RwLy9sVlVPb0R1elJwbWJhWjZXdVNkekIvWXlvM3JacXdCakhoTFpmMWd2ZG5CeEFOZkhEQmVhaHdIMDdnWUE3dDFyZFAzWXRzZGVlUEZMS0Vibit3Z2FEcjFpazE1QjlJSU9BbmtqdVJ1WGZqRkE5UHRVNjZCMjEwTzNzc0hPQjZPMzhBcEN6NThicmUxMmE1Rm5YNEhiMDdOeFVpTFdzOXBvMXZOcjJDSGU0REJ6OGJGV0RCY2lxNlhvYTYvbEYwTzMvbm50WGlQRFE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGU3pDQ0F6T2dBd0lCQWdJSWJrRUxDWGhVMEZVd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05Nakl3TXpFek1qTXdNREF3V2hjTk1qVXdNekUwTWpJMU9UVTVXakNCdFRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVOTUFzR0ExVUVCQXdFUkVGSVRERVNNQkFHQTFVRUtnd0pRVTVPTFVKU1NWUlVNUlV3RXdZRFZRUUZFd3d4T1RVM01UQXlNalUxTkRBeE5qQTBCZ05WQkNrTUxTZ3lNakF6TVRRZ01qRXVNamdwSUVGT1RpMUNVa2xVVkNCRVFVaE1JQzBnVFc5aWFXeDBJRUpoYm10SlJERVhNQlVHQTFVRUF3d09RVTVPTFVKU1NWUlVJRVJCU0V3d2dnRWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUJEd0F3Z2dFS0FvSUJBUURIZnZtbThNZitXWVdqWW9TRklYYlJCSjhzTDZ4bU9ybUJBNWIxbGtZYkloYm41KzVpKzU0U1NqZVdJTVhNTkZTQnVTOFBDQ1cvUTQxS1VNMGxpMklhSldLL3lWU1M0cTQ2dXRoa3dVQTdjMmIxNFZxaCt5d2ZneVBKQzBOZGZRYXBLU3JZMmF4SzV5bUFPZi8yN2ZDRW1wRzlveE5mVnB5TW5LSGNqbGJwMzA1UGNTV3hzVk1ZL2JsdkNQZm9VZ08xMU5UMG5yRU5YR1F0L09LYzFYT1Rmd21Vc3Z1THIwbmhtR1RjSkZpcTd4UnF4S1h3Nk1HMFZWa2VDMytkRWREd1Y5cVpBdDlLZEZ3RVUyUm5iRGl1bVM5NHU1Rm1mdUJkWXdlUkFycE9xVURLdFFqT1UybThKRXpWZWZSVjFpNGtNY1VINS9TVWEzSnVHdStwMXViVEFnTUJBQUdqZ2FVd2dhSXdPd1lJS3dZQkJRVUhBUUVFTHpBdE1Dc0dDQ3NHQVFVRkJ6QUJoaDlvZEhSd09pOHZiMk56Y0M1eVpYWnZZMkYwYVc5dWMzUmhkSFZ6TG5ObE1CTUdBMVVkSUFRTU1Bb3dDQVlHS29Wd1RnRUZNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJR1FEQWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlIzcEFqV3JyMTBJL2dEdzlmWlhtajRJRzNDTWpBZEJnTlZIUTRFRmdRVVFtdElVY0luaFVRYzk3QlBYWDRFSnBaM3ZEMHdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVMQlFBRGdnSUJBQkd5L3FTYVBReVcyWlhoRVBlSDdFWmZnK3NxaVdzdmxZeUE3R0FMamVLdXZYcU8rc1BLdW1PVnR4NVVCalFwbkNHY2gyVWZ5RjNFM2d4UG5Sbjc2K2xYVUZYTjUrQVZaY1c0eW0zbk1DUUxJUXlmWCttdXgzT09zMlBCR1BsTThveTNNUnpyZ3ExQ2pCSTFUSndNNkpmSCtTb3ViWkpaYWtOdVdVT2FoWjBUQld2blQzeWtXTnZNUDN2cGxoZjZ1R1F0RHdOeXA1ZHI0VkhKdHN3d09wOFZuYXNOeW5pMlBMTmV4VWVNa2EyZzRXTGxGL0JKTlcxTzhwNEt4QWJaRVkvTFNwMS9wZ3FSb3JoMmJjY0RrYTdKTHBaN2xaWFZFdFpMTHdnaTRNQnRVdE5PMHNUdWZ4VGxLczg5VzNxdDU2K1pybHRFdjkrTkxjdGJUQlJTR0FZTk5SdFRhZEo3OWZZTGxUNW5XcTJkcTAzamZPcGhIR1VtYnJPYjRERmdPb2c2ZDRrMk1qUk83bFVKY1k2T1hYS1ArVThzOEpHZEJ0UUtMTjBiNzc1dFMwSWpIRzVGcTI2M0d3VndIMjBzVE1HelczZlUweE01UUZEeDh4TlJGQTFJc0w5UmxwcUVETTJrSFhkczEvQXlxeFNRSEt3MjVaMFdIRUJNSWM0Z0NTRlQzd28zb3pVbDU3MGdnK05sS0lyQ0lDejB0VVNwenhKdTk3TkdiS0lYTTM1UUEySjgwcGw3OXVqTkRyNFJMQk4vTjBmQzNhZTgzU2FVQ0sxT0hRV1BxejY1eFhOb283MzA0N2ZScjNnWUVYRHNNcGlLa3B2QVZmaXRDMmovVnRxbWsyaWxUMjUvbE5VWkFNeU5IRWVXVGpRdUZsRFZGZ1Z3dlVCUlVuTVM8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ5akNDQTdLZ0F3SUJBZ0lJTm1SZlR3dndzMkV3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEd6QVpCZ05WQkFvTUVsTjNaV1JpWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURFM056YzFNekVpTUNBR0ExVUVBd3daVTNkbFpHSmhibXNnUTBFZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweE1qRXlNVE13T1RFNE1ERmFGdzB6TkRFeU1ERXdPVEU0TURGYU1HMHhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhMREFxQmdOVkJBTU1JMU4zWldSaVlXNXJJRU4xYzNSdmJXVnlJRU5CTXlCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQXhYUVp2ZjMvZ1VkSU9OZGZEUXVCMXA0RjB5U3EySk5Wc3MvTVZNVjZqcXRyaThsM0F5TC8xbUE0V1JsZU43dGtja0ZvVGlrTVlKYTc2Z2x1TFJmZjNINkNDTko4WFd4WWh5bFlnOHN3QXRncUx3ZjcvSzRvUHpEa3I0T1BIWXBodzBON25tdTJsaEJSQXduV3ZoNm5hd25aSjhKSnVVelpzdXFBVWZSMmlURmU0dVJKSmZZM3ZubTB0UVlBdU5yU2tialNRZVlvbXo3eEVxSjMyb0NFNm44VEZ1RHgzdEwzRUxITVgxOWhuTytra3IxVVlkbFFIa0wvczRIcjZoUW1QNC9nUnduMXRDc3hnVzh4ajZhMmZrQ3FDdURvWGsrZTZjbnpnOUpWQllSMFV4ZHYvcHMzbThlOEZUS0hvaEc4R1ltNW5BQTF6dlhGK21nOW1sZ1hIcGE2QVllY3YrYU1sYnYxa3A0Zzhrc1MzMEFVY1Vobk1XTC9idnk0MU1zQ09TR3R2T2YvZFU5UGtScTlwcW5vZEV5OTkxTUtNcUxTdnBYcUFqd2R2NnpOTmhUSFhQdUtpTzl5NW5MdlBRbnRhSkZ2L2VpZU1RTHZUTU1KRzdTT1lpc0dCUTJtLzJhM2VJckVtaFd3ZjZjd0QydFVIY0dPOEN6RXNOZ2VGNTNweGdOc0w1cU5SOFpMNWZ5UVV5N1VnZzBsVGhKQWRZaTJ6N24xeUh0b0ZnVEk3YzZYMjJlbmxTajA4eHlSbnRneTNONGdBOFVDdzVIN0RQZmJDZU9rQS84YXFXNWtyMmhCOUF4YzVYUmlGdGVObGxUcC9hNUx1emlwSjlLNElCUkVONDZuViszVkhKWUpZQXIwbXMyblV2dzhaZ1ZPQktFTlVEWEcrWjdMcitrQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZIZWtDTmF1dlhRaitBUEQxOWxlYVBnZ2JjSXlNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQkxZUlpBMjAybHJmWHdUVEhXb096N1p4VGlhdlNJMjNhUllFZzdwN1gzRG9IV21CNE5MZ3R1OHdVQnBkOVFmQnc2ZGM3N3VlN1lCSDRQR2tsNWpGUTc2MExLNENvUTZCaVlHTmxRSEF1SFkvdnBjMWJ1QXI3VmRuRFNhZTNIbU02M2dqVkpHSytLUUdkMFBIcU82dlgxaERQeDBSdFdtZjVPakFQQ08wM0NwdkU1ZjV2bWVWMWMxdFlVOFc0anFWTjEzc2lmVWtMSG01YkpQeWNwM3NLRXQzSVoxTktXNmR4bms5WEZMYWR1a0Y0SkM4VnpaM2pPcTBGRUVORFZHWGZGRm4yUHdjbnl5aDc5SGswd1I4cU9TOVpSOGE4UU0vMDgySjdnNkhjQmJuQlYwYW1hS3VKY3FKVDFsOSsrSDlmTmFPaGtoR3JYbFVTenZtNWc1UmJjV1FSOCtSTkYzN3N4TzA3cXFpU25lM1UyVW1rZVo5bFgyS2J4aE5tSloyK1hmaUxHMzdhUlRsT05NRXF4c3pkQ3RraHdKU2ZScVNrZStPTXBCdUxmaXFqTU1wcEJVQkN1RFFQZVEraExyUjBody91dmluTTc2K1QzTTBZMitUM0tSbCtUWG9OOGd0djBtTU9lV3E5TFRIdm9sZ2UyRVQyK3EzdHBKTUFkRkdxNWJzQkc5d0hDYWg2WWRqSElMSFRkTVNPSGJjTWdQQ0IzajVCQm50UUw3cnNqcGNEemFERU9QbmpGYlZwYjFiNTNVNURNb3ZnUHVaMzg2OFBIaWhHRGpDKzJjUGY5aWtWeTd2YWJpNi8xRlNvMzFoMldMVWY0YXUrT2RSN3UrcXZlRmNBR3lMY0FUMndxcnl0UDVGWkpCRmpDb044VzJhVVFiKzhLMzUvUlZBPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ3RENDQTZpZ0F3SUJBZ0lJQTdzTFFURWh6dW93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qRXlNRGN4TWpNeU16WmFGdzB6TkRFeU16RXhNak15TXpaYU1HTXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhJakFnQmdOVkJBTU1HVk4zWldSaVlXNXJJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFEYW5TZStickpyMmt2L3VwZlZRN2VwR3lBQlgxN2pjU3lkYmhZVlFYYUdzTkZiODFGQkorYXB4VTkvMWFKWWNCK0hpREQxcnoySHRwUlpFekxsVHJCNUJ5KzlsQWZhSzFkd2lkUGdTNExacnNQL3RkdlNTMjVyR0Ftc0EzSGl1WDJRSklQOHpqMGtIM0xYMzdmZ2RkMzM4eHB4VmVucEhVcTVEbXJRTytkZk5PQlNRR1NESk1ScGpxTnhFNVl5ZGREWUpwVWMxMHlYWjZtYkR4Qm9oaEhZeWR1UUtWMVlNelRwcHdMbWFUS0FVdUc5cDNKZ2ZHZlV5Q3ovZ3NURlZvYTVsVlVUR1RRekxJOGVFWDdHYWVpZ1h3UlVzR0xwYUtRUStsNTZ3YWdyT0tzU3FZaDNTYlZFK01TazJwMzJObGUxaGovWFlFQ3RVTXhuVldXa3BRUUQ5ZGNUWnhNWEZLNzcwd2FqNytrQWJLUDJqNmlQM2FIaW1acWpwRWtRMkxCV1c5UitWS3VBQ21KZlRXL25wWmsyVnpJeERIQ0NIcTh0MWN3dVRUUzB2Z0xvRmdYSXBoeWhXSWNRZVQ2YUxObVQwZVBCSGNjcE11UjZQb0d4SGVXMVM0TFNPQXhGQTBDMktDNnp5SVF2MjBXUHB0VG9jM2VEVTkyNjd4Sk01TU84MUZwd3VFNmJnUkxnNS96dTVqeGVmL0NNSmZSYzc5Y1JIaFdNWFZ2Rm1GTkVGdUxkV2lVd3ZCWmpRb3ByeWkrb0t2eE8yeDRTeVI5OUVwSUVaa2VmMXkyS1pncSs4UFlZMlkvTTJ3a1VZK0hKd3pod3Vlem52enIyTklXWTJmc1M5cHp2QURvZkV3M1N4ZHNlTXY2SE9sMXJZdFY0NVJrcUV5MW5zRmpXTFFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlJuaXJxeTZrZ2NldlU3YURjbmNnYnJrV1BMVXpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkFUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFBWTNjNm9EZC9RdURqY1BBbWsvaHh0OGVZeU1FemdTNE1VQkRGQUVhSU00NjU3RUtFcDB4VTZKeElGcG9GNS9SZHlXLy9qdlZpcUEzcmJVV1lub0FDejA5b2lDUWdqbmFaSmdIRE9RK3Q2ZytrVjJWbkVKR0dvL1VENnhjbkpDRm1ka0VLd3hnNG5qL2tiMVZSdFBqWml3QUtvMWFSMUNqVlNpOUtFQVVpblF6VzNITW54Q1g5c2M5Wmk4eEVmckJTVmtoMmhVNllKM2lNYjhVVEdXdUcyMkRSQnlkMzRTTUNJMmNRT1lYVnoyTWQ1anpLd01NcktYaWpCWEhtTVNUaEZsUG5HY1J2aHFDdjMyN1drMVNYUE81ejJrWkpFSDU3dFRNajZFMDFIYUZnQ3NnYWp6YU5uWjhqQUU0Sk1IcWxlQTJWV2NIQVhqOG1ySEhHVVZsTHo3VzZSR0F4eXNwT0N4dEp4STFBUU1JUFhkaFpCQjF4NHBvaUd1RFY4TUk3Q0Znd2FuZCsxbG1tN2ttamdZblBSS051R0tPNUN0T0Zmdmw2NTNha3RFY1ViUlNpdzkvdWVtbzVOSTRQWDRzV3pVbTMvYURva1NPR2FUZlJPOHBibWpOQlNpbVdFMjQ1RDQvR3NDckd1UDZFMk12a1VpeFNPQVR4eDdjYXNQcWtsbFZPNnp5TFJXclM3emhBeFFveFI4TnFDblJRb1VvYTkzTzV0Z3NpMUJjU2VuaHJ0U2FDaTNmdlZtWSs2VkhOYjhIUWkvbEduelR0WDNnVkl1REhxVy9qMnE5azJLdDhqeXF4dUhQSUcrSXFsbHMybFNhR3AwT3AzS1hRWWNiOGIrMU1nR3RNaGV6c3JqWk5GTERxdmhKQUoyelYxcmxndVM5V0JXcCtxVzwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5VMmxuYm1WeVlYSWdZWFowWVd3Z016Z3pNVEl6TXlCemIyMGdRVzV1TFVKeWFYUjBJRVJoYUd3Z1puTERwVzRnUm5seVltOWtZV3h6SUd0dmJXMTFibUZzWnNPMmNtSjFibVFnS0RJeU1qQXdNQzB4TnpjMktRPT08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT5leUp6YVdkdVgyTnZaR1VpT2lBaU5HVmpaV05tWkRJeE9ETmhZalEyWkRFek5HRmpOVFJrTWpWaU1HSmlPRE0yTURnMk1XWTFaaUlzSUNKamFHVmphM04xYlNJNklDSmtaVFptWkdGaVlUZGhObUkyWVdFMU9EbGtOR016TkdRd05ETmpOekkwTTJFNE9HWTJaRE5rSWl3Z0luSmxjWFZsYzNSZmFYQWlPaUFpTWpFekxqWTNMakkwTUM0eE9EVWlMQ0FpY21WeGRXVnpkRjlwWkNJNklDSlFiMmsxVFhGcFlTSXNJQ0poWjNKbFpXMWxiblJmYVdRaU9pQXpPRE14TWpNekxDQWljR0Z5ZEdsamFYQmhiblJmYVdRaU9pQTROelU0TVRFeExDQWljR0Z5ZEdsbGN5STZJRnQ3SW1sa0lqb2dOekV4TkRNNU9Td2dJbTVoYldVaU9pQWlYSFV3TUdRMmFISnNhVzVuY3lCUWNtbGpaWGRoZEdWeWFHOTFjMlZEYjI5d1pYSnpJRUZDSWl3Z0ltOXlaMjV5SWpvZ0lqVTFOakF5T1MwMk56UXdJaXdnSW1OdmRXNTBjbmtpT2lBaVUwVWlMQ0FpWTI5dWMzVnRaWElpT2lBd0xDQWljR0Z5ZEdsamFYQmhiblJ6SWpvZ1czc2lhV1FpT2lBNE56VTNPVEl4TENBaVpuVnNiRzVoYldVaU9pQWlRVzVsZEhSbElGUm9jbmxuWnlJc0lDSmxiV0ZwYkNJNklDSmhibVYwZEdVdWRHaHllV2RuUUhCM1l5NWpiMjBpTENBaWNHaHZibVZmYm5WdFltVnlJam9nSWlzME5pQTNNQ0E1TWprZ01qQWdPRE1pTENBaWMzUmhkR1VpT2lBd2ZWMTlMQ0I3SW1sa0lqb2dOekV4TkRRMk1Dd2dJbTVoYldVaU9pQWlSbmx5WW05a1lXeHpJR3R2YlcxMWJtRnNabHgxTURCbU5uSmlkVzVrSWl3Z0ltOXlaMjV5SWpvZ0lqSXlNakF3TUMweE56YzJJaXdnSW1OdmRXNTBjbmtpT2lBaVUwVWlMQ0FpWTI5dWMzVnRaWElpT2lBd0xDQWljR0Z5ZEdsamFYQmhiblJ6SWpvZ1czc2lhV1FpT2lBNE56VTNPVGszTENBaVpuVnNiRzVoYldVaU9pQWlWR2h2YldGeklFSnZjM1J5WEhVd01HWTJiU0lzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKMGFHOXRZWE11WW05emRISnZiVUIyWVc1bGNuTmliM0puTG5ObElpd2dJbkJvYjI1bFgyNTFiV0psY2lJNklHNTFiR3dzSUNKemRHRjBaU0k2SURCOUxDQjdJbWxrSWpvZ09EYzFPREF5TlN3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJa3hsYm01aGNuUWdTR0Z1YzNOdmJpSXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0pzYUM1aGJXRnNRSFJsYkdsaExtTnZiU0lzSUNKd2FHOXVaVjl1ZFcxaVpYSWlPaUJ1ZFd4c0xDQWljM1JoZEdVaU9pQXdmU3dnZXlKcFpDSTZJRGczTlRnd05qSXNJQ0ptZFd4c2JtRnRaU0k2SUNKRGJHRmxjeUJJWldSc2RXNWtJaXdnSW1WdFlXbHNJam9nSW1Oc1lXVnpMbk5yZFd4bGMzUmhaRUJuYldGcGJDNWpiMjBpTENBaWNHaHZibVZmYm5WdFltVnlJam9nYm5Wc2JDd2dJbk4wWVhSbElqb2dNSDBzSUhzaWFXUWlPaUE0TnpVNE1Ea3dMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVFXNXBkR0VnWEhVd01HTTBiR2RsYlc5dUlpd2dJbVZ0WVdsc0lqb2dJbUZ1YVhSaExtRnNaMlZ0YjI1QWRHRnVkVzB1YzJVaUxDQWljR2h2Ym1WZmJuVnRZbVZ5SWpvZ2JuVnNiQ3dnSW5OMFlYUmxJam9nTUgwc0lIc2lhV1FpT2lBNE56VTRNVEV4TENBaVpuVnNiRzVoYldVaU9pQWlRVzV1TFVKeWFYUjBJRVJoYUd3aUxDQWlaVzFoYVd3aU9pQWlRVzV1TFVKeWFYUjBSR0ZvYkVCbVlYSm5aV3hoYm1SaExuTmxJaXdnSW5Cb2IyNWxYMjUxYldKbGNpSTZJRzUxYkd3c0lDSnpkR0YwWlNJNklEQjlYWDFkZlE9PTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVQyNWxabXh2ZHlCQlFpQXdNbHdzSUU5dVpXWnNiM2NnTURJc2JtRnRaVDFQYm1WbWJHOTNMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTVNRE15T1RnNUxHODlVMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPnBvdzlncCtMMTJkTE9IVDhBZ1l1M1VmNmw0VT08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5UMjVsWm14dmR3PT08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5T1M0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5RVTVFVWs5SlJBPT08L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRJPTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPkVzSG9Eek0rbHVqVFgrWnZ4MXFyemx1NXcvST08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=', 'ocspResponse': 'MIIHXAoBAKCCB1UwggdRBgkrBgEFBQcwAQEEggdCMIIHPjCCAR+hfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIxMDMxMDkyOTUzWjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCG5BCwl4VNBVgAAYDzIwMjIxMDMxMDkyOTUzWqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCDgr0T9cFdxcNBb/N7pgiEzOjfZq9RP/Va2xmEklkTFrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAkVQc7vQSaD8/G6G/0eSfcbtWBuHBL5918AOrP5MJDxAuPjQ1CjUzC8yZMk7Q45vWrAnYVhnkJkHybKWYFxb4iZsoXPm9srMuVvDgXAdJRi+t4N7G+ystv/6uL3VqYh8jumtGqmMhgY/yYJ1xWmkC0T4ocowaATj4njCE//Ar5K32WFxJytK+JhGWqfNrJwsPpWGGz75yDRZ72WUlGmI5lofHu8YeimH5Tm2ed2CVEUjIWqQ4h14JqFkqI9cktNsRK8zbu7Q3Rb+jkvRH2undvQMkKAqngjYyreXfEPZM/UQdEVWt4djatxPcg9yENeFsjcdgFCm0ymb6EL/JSRQoxaCCBQMwggT/MIIE+zCCAuOgAwIBAgIIDcUE/0BodzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIxMDAyMjIwMDAwWhcNMjMwNDAzMjE1OTU5WjB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDCWRnDc9v4YqUB7AaYoLfx+lwf7Evci2HdNDGoqqpyT4+o7t+tpGkz2nUzgamHMyVmbykzivfORevE58Uh8SEnZCRsTi/PW3NsMTllBl4//chCjkNlpRGblT51iwHP9x75ir5WEs4GyyIRrOqky8C52PQy61GdTn2oprU6Wu6/zZMIj6KVUBuYkvHB2Is35LvY7VdWlIyh8vfXYkYapB209hE+248gQWsqGCrITZbhS7RoRTseB2Gqn3NCuro1uSkb07fP0QwA/aPNJX9FCa/11vi6JKqqEiwI3q9ojiJ2RAynp8ipPNvn8AovWCJ3Z/+2FYiAs2tsoH/2SIg1MKjdAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjIwHQYDVR0OBBYEFEqX2vsB/Oh2kmfJPl1ON6+tNuwbMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA9Bj3cuCmmqLFyXn91zCjNVMjzjtnZlS1jc34kgNrwO1r2W9Dp9jMRZtHpGX3my+/7vr3jylB3qdX0OQupEqyBr6GsFfcojpIKIhs/D47cYAQMkmQfctV03UuebM/SAgGZR/yIvlQLiC52x58trWiN63AeVBopljHG4I+mLw1flBRu/1LjRRG7I1gmhXcZmodRQOEEF8okCrLqIzTZv4/Y+fs7TdigSfMeVQpdieGr9f1nMdRndcpgBmUErS+0PUoUTzBGYIKbnPSKWUv/9RJPAkJugf8kNKLyNwHHvbi+dibNC9JwyJiWL7S8QHwDe48b/clDl107GgIVMgEStGSNKK4ns4blinpJs8PoIR49cgR61sYuAPub+gaf1dimhc3qlqKWTYBDOLS9+d3ugyWw7gKDxygbalTsR4kERDO/jEKmg6wPmaM77Coh5ugpW1xAUBonrma3n8cdwEN35izPAwB45DEKc09E8p00l8Wl9O5Mi28feOMSF/QF6O6MFGtkgP90QpF+70BoVm1Ns5hQsJEmfyRPNFhvUL+SdzVc6pYOQWO5vvm1B86suZn3JmCbJG2pB9AQC5uvGL1v7IRZ177aD50gq7eBCIlgw1kP8to3rNXx8JQTAxmGMe7p1ffRR6ZC8/jAfENyEY7x99Qe+p4pY/s1Dn6M0IX8Juqb5A=='}}


Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/3831233/8c57c7c46f170fac269257238e1ef89c43b2e3ec/?asset=verification.pdf

