
   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-05-17 KS/2022:849 
 
 

 
Sektor samhällsutveckling 
Johan Andersson 
telefon 0304-33 41 66 
e-post: johan.anderssson @orust.se

Motion om solceller på kommunens fastigheter 

Förslag till beslut 

1. Tillstyrka motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Martin Reteike, Miljöpartiet, föreslår i motion KS/2022:849, att kommunen utreder och 
sätter upp solcellsanläggningar på de kommunala fastigheterna där det är lämpligt med 
beaktning av de nya möjligheter IKN ger. (Förkortning IKN=icke koncessionspliktiga 
nät.) 

I fastighetsenhetens energianalys och handlingsplan, KS/2018:1415, beskrivs solceller. 

 ”…en enkel åtgärd som är repeterbar på många av kommunens fastigheter. Elenergi som inte direkt 
användas i byggnaden säljs via elleverantören till marknadspris. Bäst lönsamhet ges i byggnader med 
stor baslast dagtid under sommarhalvåret.”  

Tolkning av det nya regelverket som motionen hänvisar till möjliggör större baslast där 
flera fastigheter kan läggas samman. Samt att de bästa lägena för solceller kan användas 
på fastighetsmark eller tak för gemensam solcellsanläggning. Vid planering av 
kommande solcellsanläggningar kommer de nya möjligheterna som IKN ger beaktas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 
Motion daterad 2022-05-04 

Beslutet skickas till 
Fastighetschef 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
Johan Andersson    
    
Fastighetstekniker   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-11 
 

 
§6 KS/2022:849 
Besvarande av motion om solceller på kommunens fastigheter 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till fullmäktige besluta att: 

Tillstyrka motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Martin Reteike, Miljöpartiet, föreslår i motion KS/2022:849, att kommunen utreder och sätter 
upp solcellsanläggningar på de kommunala fastigheterna där det är lämpligt med beaktning av de 
nya möjligheter IKN ger. (Förkortning IKN=icke koncessionspliktiga nät.) 
I fastighetsenhetens energianalys och handlingsplan, KS/2018:1415, beskrivs solceller. 
 ”…en enkel åtgärd som är repeterbar på många av kommunens fastigheter. Elenergi som inte 
direkt användas i byggnaden säljs via elleverantören till marknadspris. Bäst lönsamhet ges i 
byggnader med stor baslast dagtid under sommarhalvåret.”  
Tolkning av det nya regelverket som motionen hänvisar till möjliggör större baslast där flera 
fastigheter kan läggas samman. Samt att de bästa lägena för solceller kan användas på 
fastighetsmark eller tak för gemensam solcellsanläggning. Vid planering av kommande 
solcellsanläggningar kommer de nya möjligheterna som IKN ger beaktas.  
Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Larsson (C) samt Michael Relfsson (FO) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, att 
tillstyrka motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 
Motion daterad 2022-05-04 
Beslutet skickas till 
Fastighetschef 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2023-01-03 KS/2022:1241 
 

 

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

 
 
Svar avseende motion schemaläggning 

Förslag till beslut 
Att avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i 
motionen inom rådande lag och kollektivavtal. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, Kristdemokraterna på Orust har i en motion lämnat förslag på ett antal 
schematekniska förändringar bland annat möjlighet att arbeta endast helger eller endast 
dagtid. I förslaget föreslås även möjlighet att arbeta deltid. 

Bedömning  
Möjlighet att endast arbeta helger finns redan idag då man inom vissa verksamheter i 
omsorgen erbjuder så kallade helgtjänster. När det gäller möjlighet att arbeta deltid så 
kan man det redan i ganska stor utsträckning förutsatt att det är en ledighet som är 
lagstyrd till exempel studieledighet eller föräldraledighet. Att frångå principen om heltid i 
övriga sammanhang är inte möjligt då vi står inför vår tid största utmaning gällande 
kompetensförsörjning. Det kommer inte att finnas tillräckligt många personer att 
rekrytera och därför behöver vi sträva efter att behålla de vi redan har anställda och att 
det arbetar heltid. Att få fler att välja att arbeta heltid och förlänga arbetslivet har en 
enorm effekt. Om alla deltidsarbetande skulle jobba tre timmar mer i veckan och 
pensionsåldern öka till 66 år skulle behovet av anställda i offentlig sektor minska med 
100 000 personer fram till 2031.  
När det gäller möjlighet att lägga en ledig dag så finns det redan i omsorgens 
schemaprocess möjligheter att påverka schemat utifrån en för den centraliserade 
schemaplaneringen utarbetad rutin. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 
 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
 
 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2023-01-03 KS/2022:1241 
 

 

 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ann-Katrin Otinder 
HR chef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-11 
 

 
§7 KS/2022:1241 
Svar avseende motion om schemaläggning 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till fullmäktige besluta att: 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, Kristdemokraterna på Orust har i en motion lämnat förslag på ett antal 
schematekniska förändringar bland annat möjlighet att arbeta endast helger eller endast dagtid. I 
förslaget föreslås även möjlighet att arbeta deltid. 
Bedömning  
Möjlighet att endast arbeta helger finns redan idag då man inom vissa verksamheter i omsorgen 
erbjuder så kallade helgtjänster. När det gäller möjlighet att arbeta deltid så kan man det redan i 
ganska stor utsträckning förutsatt att det är en ledighet som är lagstyrd till exempel studieledighet 
eller föräldraledighet. Att frångå principen om heltid i övriga sammanhang är inte möjligt då vi 
står inför vår tid största utmaning gällande kompetensförsörjning. Det kommer inte att finnas 
tillräckligt många personer att rekrytera och därför behöver vi sträva efter att behålla de vi redan 
har anställda och att det arbetar heltid. Att få fler att välja att arbeta heltid och förlänga arbetslivet 
har en enorm effekt. Om alla deltidsarbetande skulle jobba tre timmar mer i veckan och 
pensionsåldern öka till 66 år skulle behovet av anställda i offentlig sektor minska med 100 000 
personer fram till 2031.  
När det gäller möjlighet att lägga en ledig dag så finns det redan i omsorgens schemaprocess 
möjligheter att påverka schemat utifrån en för den centraliserade schemaplaneringen utarbetad 
rutin. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 
 
Beslutet skickas till 
HR enheten 
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   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
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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  



Fyrbodals kommunalförbund - Delårsrapport 2022-08-31 

5 
 

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).   

  



Fyrbodals kommunalförbund - Delårsrapport 2022-08-31 

12 
 

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 



Fyrbodals kommunalförbund - Delårsrapport 2022-08-31 

21 
 

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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Granskning av  
god ekonomisk 
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Fyrbodals kommunalförbund 

 

 

 

Lars Dahlin 
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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. 
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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 
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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 
 



0304   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-12-22 KS/2022:14 
 
 

 
Kommunförvaltning 
Pia Jakobsson Hansson 
telefon 0304 - 334080 
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Revidering av avtal om samverkan med Tjörns kommun avseende bl a tillsyn 
och handläggning av verksamheter med alkohol- och tobakstillstånd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
Anta förslag till revidering av avtal om samverkan med Tjörns kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Orust och Tjörns kommuner har sedan 1 maj 2022 en avtalad samverkan kring bland 
annat tillsyn och handläggning av verksamheter med alkohol- och tobakstillstånd. 
Med anledning av att Lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) trädde i kraft 1 
augusti 2022, måste befintligt avtal revideras. 
 
Revideringen innebär endast att hänvisning till den nya lagstiftningen läggs till i avtalet. 
Då förändringen endast är av ringa karaktär, föreslås att kommunstyrelsen fattar 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-22 
Avtal om samverkan 
 

Beslutet skickas till 
Pernilla Gilvad/Kristina Bexér 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltning 
 
 
Pia Jakobsson Hansson 
Chef Administrativa enheten



 

AVTAL OM SAMVERKAN  

 

1  PARTER 

1.1 Mellan å ena sidan Tjörns kommun, 212000-1306 och å andra sidan Orust 
kommun, 212000-1314, träffas härmed följande avtal om samverkan.  

 
2 BAKGRUND OCH SYFTE 

2.1 Kommuner har enligt alkohollagen (2010:1622) ett lagstadgat ansvar att 
besluta om serveringstillstånd och genomföra tillsyn för att kontrollera att 
restauranger följer lagen. Likaså ansvarar kommuner för tillsyn i butiker 
som säljer folköl. Kommuner ansvarar också enligt lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter för beslut om tillstånd för försäljning av 
tobak och liknande produkter samt tillsyn av försäljningsställen. Kommuner 
har även ett ansvar enligt lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukterprodukter att ta emot anmälningar om försäljning från 
näringsidkare samt utöva tillsyn över fysiska försäljningsställen.  

2.2 Syftet med detta avtal är att skapa ett samarbete som säkerställer att 
Tjörns kommun och Orust kommun kan fullgöra sina lagstadgade uppgifter 
inom aktuella områden med god kvalitet och på ett effektivt sätt.  

2.3 Avtalet ersätter parternas tidigare ingångna avtal om tillsyn och 
tillståndsprövning.  

3 UPPDRAGET 

3.1 Tjörns kommun uppdrar härmed åt Orust kommun att utföra de uppgifter 
som åligger Tjörns kommun enligt alkohollagen (2010:1622), lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter och lag (2022:1257) om 
tobaksfria nikotinprodukter.  

3.2 Uppdraget omfattar inte de bestämmelser om rökfria miljöer som regleras i 
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.  

3.3  Uppdraget ska utföras av handläggare anställd i Orust kommun och består 
bland annat av följande arbetsuppgifter. 

- Handläggning och registrering av de ärenden som omfattas av 
uppdraget,  

- yttre och inre tillsyn av serveringstillstånd och tobakstillstånd, 
- tillsyn av försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och tobaksfria 

nikotinprodukter, 
- myndighetsutövning utifrån eventuell delegering,  
- uppdatering av gemensamma riktlinjer,  



- redovisning av tillstånds- och tillsynsarbete till både uppdragsgivare och 
myndigheter,  

- utveckling och rationalisering av handläggningen samt uppdatering av 
Orust kommuns hemsida som Tjörns kommun länkar till,  

- lämnande av information, utbildning och rådgivning till tillståndshavare 
när det gäller frågor utifrån gällande lagstiftning, samt  

- kompetensutveckling.  

3.4 Tjörns kommun ska besluta om och följa de nivåer för ansöknings- och 
tillsynsavgifter som Orust kommun tillämpar.   

4 EXTERN DELEGERING 

4.1 Ansvarig nämnd i Tjörns kommun får ge anställd i Orust kommun i uppdrag 
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden (delegationsuppdrag).  

4.2 Det är alltid ansvarig nämnd i Tjörns kommun som bestämmer i vilken 
omfattning delegation ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den 
delegerade beslutanderätten. 

4.3 Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till ansvarig nämnd i 
Tjörns kommuns på det sätt och i den tid som nämnden anvisar. 

 
5 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 

5.1 Avtalet träder i kraft den 1 mars 2023 och gäller tillsvidare.  

5.2 En förutsättning för avtalets giltighet är att behörigt organ inom respektive 
kommun beslutar att godkänna avtalet samt att besluten vinner laga kraft. 

5.3 Avtalet kan sägas upp av endera part till upphörande vid det 
kalenderårsskifte som inträffar tidigast tolv månader från uppsägning.  

5.4 Uppsägning ska ske skriftligen. 
 
6 ERSÄTTNING 

6.1 Tjörns kommun ska för uppdraget utge ersättning till Orust kommun med 
ett årligt belopp motsvarande kostnaden för arbete utförd av en 
heltidsanställd alkoholhandläggare i kommunal verksamhet. 

6.2 Ersättningen i punkten ovan avser att täcka Orust kommuns samtliga 
kostnader för den anställda handläggaren och den verksamhet som denne 
bedriver.  

6.3 Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter faktureras av och tillfaller Orust 
kommun. Det totala belopp som därigenom tillfaller Orust kommun ska 
varje år avräknas mot den ersättning som Tjörns kommun ska utge enligt 
punkten 6.1.  



6.4 Fakturering ska ske i så pass god tid så att betalning kan erläggas i 
efterskott senast den 10 januari varje år. Vid försenad betalning utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

 
7 ALLMÄNNA HANDLINGAR M.M. 

7.1 Orust kommun registrerar och förvarar handlingar i pågående ärenden.  

7.2  Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer Orust kommun till 
handa på något annat sätt än genom en handling ska snarast 
dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett ärende som 
omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har 
gjorts och av vem. 

7.3 Under handläggningen ansvarar Orust kommun för utlämnande av 
allmänna handlingar som förvaras hos kommunen, om utlämnandet inte 
hindras av sekretess. Formellt beslut om att avslå begäran om utlämnande 
av allmän handling fattas enligt ansvarig nämnd i Tjörns kommuns 
delegationsordning. 

7.4 Ansvarig nämnd i Tjörns kommun svarar för arkivbildning avseende de 
allmänna handlingar som upprättas eller kommer in till Orust kommun i 
anledning av uppdraget. Orust kommun ska se till att ansvarig nämnd i 
Tjörns kommun tillställs sådana handlingar. 

7.5 För den behandling av personuppgifter som parterna kan komma att utföra 
som ett led i utförandet av uppdraget ska parterna, utöver bestämmelserna 
i avtalet, även följa bestämmelserna i bilaga 1. 

8 ARBETSGIVARANSVAR  

8.1  Orust kommun är arbetsgivare för den personal som utför uppdraget och är 
ansvarig för personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor. 

 
9 AVTALETS UPPHÖRANDE 

9.1 Vid avtalets upphörande ska Tjörns kommun utan kostnad tillställas den 
dokumentation som är hänförlig till uppdraget och som inte tidigare har 
lämnats över.  

 
10 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

10.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal ska ha verkan endast om de 
överenskommits skriftligen samt undertecknats av behörig företrädare för 
respektive part. 

 
11 KONTAKTPERSONER 

11.1 Parterna ska utse ett ombud vardera, vilka fortlöpande ska rådgöra i frågor 
rörande avtalet. Ombuden har behörighet att företräda part i alla frågor 
som rör parternas samarbete inom ramen för avtalet. Ombuden har dock 
inte rätt att göra ändringar eller tillägg till innehållet i avtalet. Part har rätt 



att när som helst byta ut sitt ombud. Den andra Parten ska utan dröjsmål 
och skriftligen underrättas om sådant utbyte. 

11.2 Ombud för Orust kommun: Chef Administrativa enheten.   

 Ombud för Tjörns kommun: Avdelningschef Central 
administrationsavdelning, socialförvaltningen. 

12 UPPFÖLJNING M.M. 

12.1 Tjörns kommun ansvarar för uppföljning av avtalet och dess bestämmelser. 
Uppföljning ska ske årligen på initiativ av Tjörns kommun. Även Orust 
kommun har rätt att påkalla möte för uppföljning vid behov.   

12.2 Särskild avstämning avseende faktiskt fakturerat belopp fördelat på 
uppdragets olika delar ska ske senast den 30 juni varje år. Avstämningen 
ska därefter följas upp, senast den 30 september varje år, med en 
redovisning av faktiskt erlagda belopp. 

 
13 OMFÖRHANDLING 

13.1 Parterna är överens om att försöka anpassa sig till nya förhållanden som 
kan uppstå under avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose 
varandras förutsättningar och behov. 

13.2 Båda parter har rätt att begära omförhandling av avtalet om det under 
avtalstiden sker väsentliga förändringar av de förutsättningar som avtalet 
baseras på. Omförhandling ska skriftligen begäras hos motparten.  

 
14 LAGVAL OCH TVISTELÖSNING 

14.1 På detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska svensk 
materiell rätt tillämpas. Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtalet 
och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk 
allmän domstol. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Parterna 
erhållit var sitt. 

 

Skärhamn den     Henån den   

Tjörns kommun    Orust kommun 

 

 

________________________________  ________________________________ 

   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-11 
 

 
§9 KS/2022:14 
Revidering av avtal om samverkan med Tjörns kommun avseende bl a tillsyn och 
handläggning av verksamheter med alkohol- och tobakstillstånd 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
 
Anta förslag till revidering av avtal om samverkan med Tjörns kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Orust och Tjörns kommuner har sedan 1 maj 2022 en avtalad samverkan kring bland annat tillsyn 
och handläggning av verksamheter med alkohol- och tobakstillstånd. 
Med anledning av att Lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) trädde i kraft 1 augusti 
2022, måste befintligt avtal revideras. 
 
Revideringen innebär endast att hänvisning till den nya lagstiftningen läggs till i avtalet. 
Då förändringen endast är av ringa karaktär, föreslås att kommunstyrelsen fattar beslutet. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-22 
Avtal om samverkan 
Beslutet skickas till 
Pernilla Gilvad/Kristina Bexér 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-11-21 KS/2022:1635 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Anette Johansson 
telefon 0304-33 41 43 
e-post: anette.johansson@orust.se

Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Godkänna revideringen av handläggning ekonomiskt bistånd. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 8 november 2022 förmedlade socialstyrelsen den nya riksnormen för 2023. Där det 
framgick att höjningen från 2022 till 2023 blir en ökning med 8,6 %.  
Den 11 november 2022 publicerade försäkringskassan sina föreskrifter om 
genomsnittliga och högsta godtagbara hyreskostnad för 2023. 
Utifrån dessa uppgifter har en korrigering gjorts för nya beräkningar under 2023.  
Riksnormen som tagits fram från regeringen är inte uppdelade genom poster. Detta har 
1:e socialsekreterare gjort tillsammans med arbetsgruppen. Den ökningen har fördelas ut 
till högre del i posten livsmedel samt hygien och kläder.  

Bedömning  
Under 2022 har livsmedelspriserna stigit mer än vanligt. Under de senaste 12 
månaderna, från augusti 2021 till augusti 2022, har priserna för livsmedel och alkoholfria 
drycker totalt sett ökat med 14 procent.  
Bedömningen göra att riksnormen är fördelad jämn mellan de poster som har haft 
ökade kostnader under 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21 
Bilaga Riksnormen för 2023 uppdelad per poster 
Bilaga Föreskrifter från Försäkringskassan gällande genomsnittliga och högsta 
godtagbara hyreskostnader för 2023 
Bilaga Socialstyrelsen meddelande om riksnormen 2023 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Anette Johansson 
Enhetschef IFO, Arbetsliv och försörjning



Bilaga 1.  
 

Normer för år 2023 
 

Riksnorm 
Personliga kostnader kr/månad 
 

Gemensamma hushållskostnader kr/månad 

 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 
år 

15-18 
år 

19-20 
år 

Ensamstående Sambo 

Livsmedel 899 955 1014 1191 1645 1969 2259 2259 2004 3374 
Kläder/skor 423 538 599 600 703 748 782 801 660 1129 
Fritid/lek 190 291 311 449 785 878 958 978 493 1098 
Hygien 704 642 184 105 166 214 312 313 333 699 
Barnförsäkring 74 74 87 75 81 81 79 79   
Lunchtillägg 130 200 215 280      -        -        -        -   
Summa kr 2420 2700 2410 2700 3380 3890 4390 4430 3490 6300 

 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer 7 personer 
Förbrukningsvaror 204 220 350 410 425 480 510 
Dagstidning/telefon 926 1030 1230 1380 1635 1850 2000 
Summa kronor 1130 1250 1580 1790 2060 2330 2510 



 
Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader respektive gemensamma hushållskostnader. Fördelningen av beloppen på de 
olika posterna gör varje kommun själv.  
 

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 kronor för varje 
ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. För en vuxen person som 
inte är att anse som sammanboende, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen som 
personliga kostnader för ensamstående, plus kvoten av de gemensamma hushållskostnaderna för hela hushållet delat med 
antalet medlemmar i hushållet. 
 
 
Personliga kostnader  
Åldersgruppen 19-20 år omfattar ungdomar som ingår i föräldrarnas hushåll, då föräldrarna är underhållsskyldiga eftersom ungdomen studerar på 
grundläggande eller gymnasial nivå.  
 
Livsmedel: Beräkning av livsmedelskostnaderna utgår ifrån en fyraveckorsmatsedel som följer Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. 
Utgångspunkten är att all mat lagas hemma. Vissa halvfabrikat ingår samt inköp av allt matbröd. Kostnader för t.ex. saft, godis och chips ingår inte. 
Livsmedelskostnaden för ensamhushåll är något högre eftersom vissa kostnader kan bli högre än för flerpersonshushåll. Lunchtillägg betalas ut för barn 
mellan 0 och 7 år som inte deltar i pedagogisk verksamhet med lunch fem dagar per vecka.  
 
Kläder och skor: Summan ska täcka det vardagliga behovet av kläder och skor under hela året. Kostnader för skoreparationer och kemtvätt ingår också. Del 
av normen kan behöva sparas för inköp av mer kostsamma kläder så som vinterkläder. 
 
Fritid och lek: Utgiftsposten gäller kostnader för sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. Aktiviteterna gäller både inomhus och 
utomhus samt viss motion och kultur. För äldre barn och vuxna ingår kostnader för att t.ex. gå på bio, lyssna på musik, läsa böcker, dansa/gå på diskotek och 
besöka simhall. För yngre barn ingår leksaker, spel, pussel, böcker, biobesök m.m. Kostnader för cykel, skidutrustning för längdåkning och skridskor ingår. 
För yngre barn beräknas att cykel och skridskor köps begagnade. I beräkningarna finns inga kostnader för semester eller dyrare hobbyer.  
Fr.o.m. 2016-01-01 har riksnormen för barn i åldersgruppen 0-6 år höjts med 100 kr och för barn i åldersgruppen 7-18 år respektive skolungdomar i 
åldersgruppen 19-20 år (hemmavarande ungdomar som går i gymnasiet) har riksnormen höjts med 250 kr. Syftet med höjningen är att barn i åldersgruppen 
7-18 år i familjer med försörjningsstöd ska ha ekonomiska möjligheter att utöva fritidsaktiviteter.  



 
Hygien: Gäller kostnader för den personliga hygienen t.ex. tvål, tandkräm, blöjor och mensskydd. Kostnaderna omfattar även hårklippning. Kostnad för 
preventivmedel ingår inte.  
 
Gemensamma hushållskostnader  
 

Förbrukningsvaror: Här återfinns varor som behövs för städning och för vård av kläder och skor, t.ex. disk-/tvättmedel, dammsugarpåsar, glödlampor och 
skokräm.  

Dagstidning, telefon, mobil: I denna post ingår helårsprenumeration för dagstidning och abonnemangs- och samtalsavgift för 
telefon inklusive mobiltelefon. Vissa kostnader för att skicka kort och brev (brevpapper, kuvert, vykort och porto) ingår också. 
 
 
Umgängeskostnad 
 

Umgängeskostnad per dag 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 
11-14 
år 

15-18 
år 19-20 år  

 70 75 63 73 83 105 123 123 
 
Umgängeskostnad per dag framräknas enligt följande: livsmedel + fritid/lek + hygien + förbrukningsvaror (170 kr), gånger 
årets månader, dividerat med 52 veckor, dividerat med 7 dagar. Umgängeskostnad beviljas max 6 dagar/månad, 14 dagars lov 
 

 
Matnorm 

 



Matnorm per dag 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 
11-14 
år 

15-18 
år 19-20 år  

Ensam
-
ståend
e 

Samman
-boende 

Livsmedel alla måltider 34 38 41 48 54 65 74 74 66 111 
Livsmedel utan lunch 5 d/v 30 31 33 39       

 
Matkostnad per dag framräknas enligt följande: matnorm gånger årets månader dividerat med 52 veckor, dividerat med 7 
dagar (matnormx12/52/7)  
 

 
Boendekostnad 

Boendekostnad/månad 1-2 vuxna 
1-2 vuxna + 1 
barn 

1-2 vuxna + 2 
barn 

1-2 vuxna + 3 
barn Ytterligare barn 

 5650 kr 7125 kr 8925 kr 10 725 kr  + 1800 kr/barn 
 
X = FK:s föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara hyreskostnad för år 2022.  
 
1-2 umgängesbarn räknas som 1 barn 
2-3 umgängesbarn räknas som 2 barn 
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Kommunförvaltningen 
Anette Johansson 
telefon 0304-33 41 43 
e-post: anette.johansson@orust.se

Bilaga 2 
  

Försäkringskassans författningssamling   
ISSN 1652-8735  
  

   FKFS 2022:4  
Försäkringskassans föreskrifter  

 om genomsnittlig och högsta godtagbara bostads- Utkom från trycket   
 kostnad för år 20231;  den 11 november 2022  

  

beslutade den 7 november 2022.  

  
Försäkringskassan föreskriver följande med 

stöd av 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) 
om förmåner till totalförsvarspliktiga och 4 § 4 
bostadsbidragsförordningen (1993:739).  
  

 
1 Senaste författning i ämnet FKFS 2021:6.  
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1 §  Denna författning tillämpas vid beräkning av 
bostadskostnad i samband med bestämmande av  

1. familjebidrag i form av bostadsbidrag enligt förordningen  
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga,  

2. bostadsbidrag enligt 93–98 kap. socialförsäkringsbalken.  
  

2 §  Bostadskostnaden enligt 3 och 4 §§ 
Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1995:10) om 
familjebidrag anses som skälig om den inte överstiger 
följande belopp.  
   Högsta godtagbara kostnad  
   kronor per månad  
Storstockholm   
 1–2 vuxna  10 500  
 1–2 vuxna och 1 barn  13 100  
 1–2 vuxna och 2 barn  16 275  
 1–2 vuxna och 3 barn  19 750  
 1–2 vuxna och fler än 3 barn  19750 + 3175 per barn utöver 3  
      
Storgöteborg   
 1–2 vuxna  10 050  
 1–2 vuxna och 1 barn  12 225  
 1–2 vuxna och 2 barn  15 225  
 1–2 vuxna och 3 barn  18 075  
 1–2 vuxna och fler än 3 barn  18075 + 3000 per barn utöver 3  
      
Stormalmö   
 1–2 vuxna  9 250  
 1–2 vuxna och 1 barn  11 425  
 1–2 vuxna och 2 barn  14 325  
 1–2 vuxna och 3 barn  17 400  
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   1  

  

 FKFS 2022:4    
 1–2 vuxna och fler än 3 barn  17400 + 2900 per barn utöver 3  

      
Kommuner med fler än 75 000 invånare   

 1–2 vuxna  9 200  
 1–2 vuxna och 1 barn  11 450  
 1–2 vuxna och 2 barn  14 350  
 1–2 vuxna och 3 barn  17 400  
 1–2 vuxna och fler än 3 barn  17400 + 2900 per barn utöver 3  

      
Övriga kommuner  

 1–2 vuxna  8 325  
 1–2 vuxna och 1 barn  10 150  
 1–2 vuxna och 2 barn  12 725  
 1–2 vuxna och 3 barn  15 225  
 1–2 vuxna och fler än 3 barn  15225 + 2575 per barn utöver 3  

  
 3 §  Bostadskostnaden bestäms  

1. som den totalförsvarspliktiges andel i 
föräldrarnas bostadskostnad enligt 7 § 
Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS  

1995:10) om familjebidrag och  
2. enligt 19 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter 

(RFFS 1998:9) om beräkning av 
bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag 
och familjebidrag i form av bostadsbidrag med 
stöd av följande belopp.  
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   Genomsnittlig kostnad  
   kronor per månad  
Storstockholm  
 1–2 vuxna  7 450  
 1–2 vuxna och 1 barn  9 000  
 1–2 vuxna och 2 barn  11 650  
 1–2 vuxna och fler än 2 barn  11650 + 2650 per barn utöver 2  
      
Storgöteborg  
 1–2 vuxna  6 850  
 1–2 vuxna och 1 barn  8 125  
 1–2 vuxna och 2 barn  9 950  
 1–2 vuxna och fler än 2 barn  9950 + 1825 per barn utöver 2  
      
Stormalmö  
 1–2 vuxna  7 075  
 1–2 vuxna och 1 barn  9 000  
 1–2 vuxna och 2 barn  10 750  
 1–2 vuxna och fler än 2 barn  10750 + 1750 per barn utöver 2  
      

Kommuner med fler än 75 000 invånare  
 1–2 vuxna  6 575  
 1–2 vuxna och 1 barn  8 000  
 1–2 vuxna och 2 barn  10 100  
 1–2 vuxna och fler än 2 barn  10100 + 2100 per barn utöver 2  

      

2  
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   FKFS 2022:4  
Övriga kommuner  
      1–2 vuxna  5 650  
 1–2 vuxna och 1 barn  7 125  
 1–2 vuxna och 2 barn  8 925  
 1–2 vuxna och fler än 2 barn  8925 + 1800 per barn utöver 2  

  
Storstockholm omfattar följande kommuner: Stockholm, 
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, 
Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje, 
Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 
Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.  

  
Storgöteborg omfattar följande kommuner: Göteborg, Ale, 
Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla 
Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.  

  
Stormalmö omfattar följande kommuner: Burlöv, Eslöv, 
Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, 
Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.  

  
  

 
Denna författning träder i kraft den 1 december 

2022 och tillämpas på bostadskostnad som avser 
tid från och med den 1 januari 2023.   

  
FÖRSÄKRINGSKASSAN  

MARIA RYDBECK  
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               Marie Axelsson  
  
  
  

3  

 Information    

 2022-11-08 
 Dnr. 4.3–36289/2022  1(2)  

Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten     
Samira Aqil, Anna-Karin Sandén  
  

    

 Bilaga 3.  
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Riksnormen för försörjningsstöd 2023   
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra 
behov avgör riksnormen  nivån på försörjningsstödet. 
Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt  
kalenderår1 och gäller som miniminivå för de behov 
som riksnormen ska täcka.2  
I riksnormen 2023 har normens samtliga poster räknats upp med 8,6 % 
jämnt med riksnormen för 2022. 

  
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de 
personliga kostnaderna för  samtliga medlemmar i 
hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna 
enligt följande tabeller.   

  
Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor per månad  
Ålder  0 år  1-2 år  3 år  4-6 år  7-10 år  11-14 år  15-18 år  19-20 år  
Summa  
personliga 
kostnader  2 420  2 700  2 410  2 700  3 380  3 890  4 390  4 430  

Utan lunch 5 
dagar per 
vecka  2 270  2 480  2 210  2 410  –  –  –  –  

  
Personliga kostnader vuxna, kronor per månad   

  Ensamstående  Sammanboende  

Summa personliga kostnader  3 490  6 300  

  
Gemensamma hushållskostnader, kronor per månad 

      

Antal personer  1  2  3  4  5  6  7  
Summa gemensamma kostnader  1 130  1 250  1 580  1 790  2 060  2 330  2 510  
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För att beräkna den gemensamma 
hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 personer 
lägger man till 180 kronor för varje ytterligare 
hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan 
hushåll med 6 respektive 7 personer.  

                                                      
1 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)  
2 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)    

  
  

 
SOCIALSTYRELSEN  Telefon 075-247 30 00  socialstyrelsen@socialstyrelsen.se  
106 30 Stockholm    www.socialstyrelsen.se  
    
       

SOCIALSTYRELSEN  2022-11-
08  

Dnr 4.3–36289/2022  2(2)  

  

En person som bor i ett hushåll utan att vara sammanboende  
En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap 
med en eller flera andra vuxna personer, utan att 
räknas som sammanboende. Denne person är ett 
eget ärende. För att räkna ut riksnormen för honom 
eller henne lägger man ihop  personens del av de 
gemensamma hushållskostnaderna med personliga 
kostnader för ensamstående.   
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För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, 
skulle uträkningen se ut så här: 2 060 kr/5 personer 
+ 3 490 kr = 3 902 kr  
  

Riksnormen tar hänsyn till  
• hur många personer som finns i hushållet   
• ålder på barn och skolungdomar   
• om barn och skolungdomar äter lunch hemma  • 

om vuxna är ensamstående eller sammanboende.   
  

Kostnader i riksnormen   
Socialtjänstförordningen (2001:937) fastställer inga 
enskilda belopp för kostnadsposter, utan endast 
totalbeloppen för olika hushållstyper och 
åldersgrupper.3   

Enligt 4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) 
innehåller riksnormen kostnader för livsmedel, kläder 
och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och 
hygien samt dagstidning och telefon.4 Riksnormen 
grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och 
konsumtionsundersökningar.5 Barn och 
ungdomsförsäkring medräknas även som en 
individuell utgiftspost som Konsumentverket 
beräknar för de barn som ingår i hushållet. Mer 
information om Konsumentverkets aktuella 
kostnadsberäkningar finns hos Konsumentverket.6  
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3 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)   
4 4 kap. 3 § socialtjänstlagen  
5 2 kap, 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)   
6 Konsumentverket gör varje år beräkningar för vad som är en rimlig kostnad för några av hushållens utgiftsområden.  
Mer information om kostnadsberäkningar finns på Konsumentverkets webbplats på www.konsumentverket.se   

http://www.konsumentverket.se/


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

 
§69 KS/2022:1635 
Revidering handläggning ekonomiskt bistånd 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att 
Godkänna revideringen av handläggning ekonomiskt bistånd. 
Sammanfattning av ärendet 
Den 8 november 2022 förmedlade socialstyrelsen den nya riksnormen för 2023. Där det framgick 
att höjningen från 2022 till 2023 blir en ökning med 8,6 %.  
Den 11 november 2022 publicerade försäkringskassan sina föreskrifter om genomsnittliga och 
högsta godtagbara hyreskostnad för 2023. 
Utifrån dessa uppgifter har en korrigering gjorts för nya beräkningar under 2023.  
Riksnormen som tagits fram från regeringen är inte uppdelade genom poster. Detta har 1:e 
socialsekreterare gjort tillsammans med arbetsgruppen. Den ökningen har fördelas ut till högre 
del i posten livsmedel samt hygien och kläder.  
Bedömning  
Under 2022 har livsmedelspriserna stigit mer än vanligt. Under de senaste 12 månaderna, från 
augusti 2021 till augusti 2022, har priserna för livsmedel och alkoholfria drycker totalt sett ökat 
med 14 procent.  

Bedömningen göra att riksnormen är fördelad jämn mellan de poster som har haft ökade 
kostnader under 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21 
Bilaga Riksnormen för 2023 uppdelad per poster 
Bilaga Föreskrifter från Försäkringskassan gällande genomsnittliga och högsta godtagbara 
hyreskostnader för 2023 
Bilaga Socialstyrelsen meddelande om riksnormen 2023 
Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
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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 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-11-28 KS/2022:523 
 
 

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

Ansökan om bidrag Kvinnojouren 2022 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Bevilja verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i Stenungsund med 10 000 kronor för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kvinnojouren i Stenungsund ansöker om verksamhetsbidrag för 2022.  
Utskottet för omsorg beslutade 2021-05-11 § 46 att bevilja verksamhetsbidrag till 
Kvinnojouren i Stenungsund med 10 000 kronor för 2021.  
Kvinnojouren ger stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationen via telefon, mail 
och besök. Föreningens volontärer arbetar med att stötta utsatta kvinnor och barn 
genom bland annat kontakta myndigheter, bilkörning och vara ett sällskap till de utsatta. 
Samtliga volontärer går en utbildning i kvinnojourkunskap och har tystnadsplikt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 
Verksamhetsberättelse 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Kvinnojouren i Stenungsund 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Lena Gardtman 
Sektorchef





































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

 
§72 KS/2022:523 
Ansökan om bidrag till Kvinnojouren i Stenungsund för 2022 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att 
Bevilja verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i Stenungsund med 10 000 kronor för 2022. 
Sammanfattning av ärendet 
Kvinnojouren i Stenungsund ansöker om verksamhetsbidrag för 2022.  
Utskottet för omsorg beslutade 2021-05-11 § 46 att bevilja verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i 
Stenungsund med 10 000 kronor för 2021.  

Kvinnojouren ger stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationen via telefon, mail och 
besök. Föreningens volontärer arbetar med att stötta utsatta kvinnor och barn genom bland annat 
kontakta myndigheter, bilkörning och vara ett sällskap till de utsatta. Samtliga volontärer går en 
utbildning i kvinnojourkunskap och har tystnadsplikt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 
Verksamhetsberättelse 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Kvinnojouren i Stenungsund 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2023-01-02 KS/2023:12 
 

 

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

 
 
Riktlinjer för bedömning av extra omkostnadsersättning 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
Att anta riktlinjer för bedömning av extra omkostnadsersättning vid familjehemsvård 
enligt bifogat dokument. 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger kommuner rekommendationer för 
bedömning av ersättning av arvoden och omkostnader i samband med familjehemsvård. 
Orust kommun har tidigare inte haft någon riktlinje för extra omkostnadsersättning, 
ersättning som går utöver den ordinarie omkostnadsersättningen, utan bedömning har 
gjorts från fall till fall. Syftet med riktlinjen är att få en mer likvärdig bedömning där 
denna riktlinje ligger till grund då behov finns av extra omkostnadsersättning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-02 
Bilaga riktlinjer 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Anna-Karin Jansson Argani 
Enhetschef IFO, Barn och unga



  
 

Orust kommuns riktlinjer för bedömning av 

extra omkostnadsersättning vid familjehemsvård:  

Omkostnadsersättning enligt SKR:s riktlinjer 2023: 

 
 

Om familjehemmet ersätts med högsta omkostnadsersättning enligt SKR:s 
riktlinjer, så är huvudregeln att ingen extra omkostnadsersättning utbetalas.  

I grundkostnad ingår kostnader för barnets uppehälle och del i de gemensamma 
hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, 
personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, 
textilier, TV, telefon, och normal slitage.  

Ersättningen utgår från att familjehemmet tar emot barnet i sin befintliga bostad, 
vilket innebär att placeringen inte medför högre boendekostnad eller högre hyra. 
Hänsyn har tagits till att familjehemmet får ökad förbrukning av el, vatten och 
normalt slitage.  

Vid fråga om inköp av större saker exempelvis cykel, moped, eller dator behöver 
individuell bedömning göras, där hänsyn tas till övriga tillgångar som barnet har.  

Enhetschef har delegation på att bevilja kostnader upp till 5000 kr. Vid högre 
kostnad krävs beslut av sociala myndighetsnämnden.  

Riktlinjer för extra ersättning placerade barn: 
Typ av 
ersättning: 

Det som ingår: Bidrag Kostnad 



Grundutrustni
ng (möbler) 
vid 
nyplacering 

Säng, byrå/garderob, 
bokhylla, skrivbord, 
inredning 
 
 
 
 
 
 
 
Kläder, grundutrustning 
efter säsong. 
 
 
Leksaker ute och inne.  
 
 
Säkerhetsutrustning, 
exempelvis 
säkerhetsgrind.  

 Max. 5000 kr vid 
beslut från 
enhetschef. Vid 
högre kostnad 
beslutas detta av 
sociala 
myndighetsnämn
den.  
 
Max 2500 kr 
(högst 
motsvarande två 
barnbidrag).  
 
Prövas 
individuellt 
 
 
Max 650 kr 

Barnomsorg Barnomsorgsavgift  Extra omkostnad om 
familjehemmet  
inte har högsta 
omkostnadsersättning. 

Glasögon/lins
er 

Kostnad för 
synundersökning, 
glasögon, linser 

Kostnad för 
glasögonbågar/l
inser – 
Landstinget 
utbetalar bidrag 
för barn upp till 
19 år.  

Prövas 
individuellt 

Fritid Fritidsaktiviteter: Extra 
omkostnad utbetalas för 
kostnader för 

 Prövas 
individuellt 
 
 



fritidsaktiviteter (avgifter, 
utrustning etc).  
 
 
Lägervistelse: Extra 
omkostnad för 
lägervistelse – 
Socialsekreterare 
bedömer behovet.  
 
 
Cykel: Extra omkostnad 
för cykel. Lås, pump eller 
andra tillbehör ingår i 
den löpande 
omkostnadsersättningen.  

 
 
 
Prövas 
individuellt 
 
 
 
 
2000 kr för 
barncykel inkl. 
hjälm. 
2500 kr för 
vuxencykel inkl. 
hjälm 

Typ av 
ersättning: 

Det som ingår: Bidrag Kostnad 

Resor Umgänge: extra 
omkostnad vid resor över 
10 mil/mån.  
 
Sjukresor: Extra 
omkostnad kan utgå då 
det handlar om en 
regelbunden behandling. 
Tenderar kostnaden att 
dra iväg, ta frågan i 
gruppen, förslagsvis efter 
4 besök.  
 
Sjukresor i ”normal 
omfattning” ingår i den 
löpande 

 18,50 kr/mil 
enligt 
skatteverkets 
reglemente.  
 
Barn och 
ungdomar till och 
med 19 år 
betalar ingen 
egenavgift vid 
sjukresa. De har 
alltid rätt att ha 
med sig en 
följeslagare utan 
kostnad och utan 



omkostnadsersättningen. 
Familjehemmet 
uppmanas att söka 
reseersättning inom 
sjukvården. 
 
 
 
Semesterresor (inrikes 
eller utrikes):  
 
 
 
 
 
Pass och behövliga 
vaccinationer – extra 
omkostnad 
 
 
Fritidskort för ungdomar: 
extra 
omkostnadsersättning. 
 
 
 
 
Handledning, 
temakvällar, utbildning, 
besök på socialkontor 
 
 
 

reseintyg från 
vårdgivare.  
 
 
 
 
 
Extra omkostnad 
som överstiger 
5000 kr/år är 
enligt 
nämndbeslut. Är 
kostnaden 
mindre än 5000 
kr/år, fattar 
enhetschef 
beslut. 
 
 
400 kr 
 
 
Extra omkostnad enligt 
lokala taxor, om 
familjehemmet inte har 
högsta 
omkostnadsersättning. 
 
 
Ingen extra 
omkostnads-
ersättning. 
 
 
 



Grundutbildning enligt 
”Ett hem att växa i”. 

Extra ersättning 
med 1000 
kr/tillfälle och 
hushåll, om det är 
under 
familjehemmets 
arbetstid.  

Typ av 
ersättning: 

Det som ingår: Bidrag Kostnad 

Dator Inköp av dator, där det 
ingår virusprogram eller 
andra program och 
försäkring.  

 Max 3000 kr, 
men kan även 
prövas 
individuellt.  

Mobiltelefon Inköp av mobiltelefon, 
med tillhörande 
försäkring och simkort 
eller reparation av 
befintlig mobiltelefon.  
 

 Kostnad för inköp 
av surfplatta/ipad, 
beviljas ej.  

 
 Krav är att barnets 

mobiltelefon eller 
surfplatta/ipad 
skall vara 
försäkrad via 
separat försäkring, 
om de används 
under placeringen 
(befintlig eller 
inköp av ny 
mobiltelefon). 

 

  
 
Max 2000 kr 



 Kontantkort/abon
nemang ingår i 
den löpande 
omkostnadsersätt
ningen.  

Hälsa Medicinska skoinlägg: 
extra omkostnad då 
behovet fastställs genom 
läkarintyg.   
 
 
Allergiutrustning 
(exempelvis 
kvalstertäcke): extra 
omkostnad då behovet 
fastställs genom 
läkarintyg.  
 
 
Hemutrustning som 
krävs för medicinska 
åkommor, extra 
omkostnad då behovet 
fastställs genom 
läkarintyg. 
 
 
 

 Prövas 
individuellt, om 
högkostnadsskyd
d inte är 
tillämpbart.  
 
 
Prövas 
individuellt.  
 
 
 
 
 
Prövas 
individuellt.  

Typ av 
ersättning: 

Det som ingår: Bidrag Kostnad 

Övrigt Körkort bil: ingen extra 
omkostnadsersättning, 
familjehem uppmanas 
att spara löpande under 

  
 
 
 



placeringen och skall stå 
avtalet för 
familjehemmet.  
 
 
 
 
Körkort moped + inköp 
moped:   
Ingen extra 
omkostnadsersättning 
om moped inte är helt 
behövligt för att barnet 
ska kunna ta sig till 
skolan eller liknande.  
 
Konfirmation: Ingår i 
löpande 
omkostnadsersättning.  
 
Student: Kostnader för 
ex. bal, balkläder, 
examenskläder, mössa, 
skylt.  

 Vid långvariga 
placeringar ingår 
kostnaden i den 
löpande 
omkostnadsersätt
ningen. Har 
placeringen gjorts 
under de senaste 
tre åren, görs en 
individuell 

 
 
 
 
Prövas 
individuellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



bedömning efter 
diskussion i 
gruppen.  

 
 

Orust kommuns riktlinjer för bedömning av 

extra omkostnadsersättning vid insatsen kontaktperson/kontaktfamilj:  
 
Typ av ersättning Det som ingår Kostnad 
Särskild aktivitet Sommarland: entré, åkpass 

 
Liseberg/nöjesfält: entré, åkpass 
 
Badhus: entré 

Prövas individuellt 

 
Omkostnadsersättning kontaktfamilj: 

 
 
Omkostnadsersättning kontaktperson: 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för omsorg 2023-01-10 
 

 
§2 KS/2023:12 
Riktlinjer för bedömning av extra omkostnadsersättning 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen besluta  
 
Att anta riktlinjer för bedömning av extra omkostnadsersättning vid familjehemsvård enligt 
bifogat dokument. 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger kommuner rekommendationer för bedömning av 
ersättning av arvoden och omkostnader i samband med familjehemsvård. 
Orust kommun har tidigare inte haft någon riktlinje för extra omkostnadsersättning, ersättning 
som går utöver den ordinarie omkostnadsersättningen, utan bedömning har gjorts från fall till 
fall. Syftet med riktlinjen är att få en mer likvärdig bedömning där denna riktlinje ligger till grund 
då behov finns av extra omkostnadsersättning. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-02 
 
Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
 

 

 
 
 



  Göteborg den 9 januari 2023 
 

 
 
Bohuskustens vattenvårdsförbund         Tel: 031-335 50 00 
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund        Fax: 031-335 51 17 
Box 5073            www.bvvf.se 
S-402 22 GÖTEBORG           info@bvvf.se 

 

 

 

 

Till  
Medlemskommunerna inom Bohuskustens vattenvårdsförbund 

 
 
Nomineringsanmodan 
 
Medlemskommunerna i Bohuskustens vattenvårdsförbund anmodas att inkomma med 
nomineringar till de val av ledamöter och ersättare i styrelsen som ska göras på årsmötet  
den 19 april 2023. 
 
Vid årsmötet 2018 beslutades att styrelserepresentation från kommunerna ska vara 6 ordinarie 
och 6 ersättare, samt att kommunerna representation sker genom kluster. Inom varje kluster 
utses en ordinarie ledamot och en ersättare.  
 
Kommunerna indelas och representeras i kluster enligt följande: 
- 1 ledamot + 1 ersättare från klustret Strömstad-Tanum  
- 1 ledamot + 1 ersättare från klustret Sotenäs-Munkedal-Lysekil-Uddevalla  
- 1 ledamot + 1 ersättare från klustret Orust-Tjörn-Stenungssund  
- 1 ledamot + 1 ersättare från klustret Kungälv-Öckerö  
- 2 ledamöter + 2 ersättare från Göteborg  
 
Valberedningen uppmanar mot bakgrund av detta medlemskommunerna att nominera 
ledamöter och ersättare klustervis.  
 
Revisorer 
Årsmötet ska också välja revisorer, en ordinarie och en ersättare. Valberedningen uppmanar 
medlemskommunerna att nominera till dessa uppdrag. 
 
Nomineringarna ska sändas till info@bvvf.se och vara valberedningen tillhanda senast  
den 6 mars 2023. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna-Lena Heydar 
Sammankallande i Valberedningen 

mailto:info@bvvf.se


   Datum Diarienummer 1(2) 
  2023-01-12 KS/2022:1931 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Sofia Jonasson 
telefon 0304-33 42 98 
e-post: sofia.jonasson@orust.se

Uppdrag om framtagande av gestaltningsprogram 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram gestaltningsprogram för Henån och 
Svanesund 

Sammanfattning av ärendet 
För att uppnå de nationella och kommunala målen om god gestaltad livsmiljö föreslår 
förvaltningen att gestaltningsprogram ska tas fram för de orter inom Orust kommun 
som står inför en stor utveckling. I ett första skede föreslås att program tas fram för 
Henån och Svanesund. Gestaltningsprogrammen föreslås innehålla förtydligade 
intentioner för utformning av ny bebyggelse och andra gestaltande anläggningar i den 
offentliga miljön. Ett sådant underlag kan ge stöd för detaljplanering, tolkning av 
planbestämmelser, genomförande, bygglovsprövningar och utgöra underlag till 
markanvisningar. Förutom användare inom förvaltningen ser man också att ett 
gestaltningsprogram kan användas av exploatörer, vägföreningar och andra aktörer som 
gör investeringar i kommunens orter. 
 
Bakgrund 
Frågan om god gestaltad livsmiljö behandlas i 2 kap. 3 § PBL, där det anges att 
planläggning ska främja en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationer. Propositionen politik för gestaltad livsmiljö som presenterades i 
februari 2018 slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande 
betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i 
deras vardag utifrån bland annat hälsa och välbefinnande. 
 
På kommunal nivå har även Orust beslutat om övergripande mål som syftar till en god 
gestaltning och fler mötesplatser inom kommunen. Dessa anges exempelvis i 
kommunens verksamhetsmål om en attraktiv, trygg och omtyckt kommun med ökat 
fokus på trivselhöjande åtgärder. Att stärka de allmänna platserna genom nya 
mötesplatser och ett stärkt lokalt och levande centrum anges också som del av syftet i 
planprogrammen för Henån och Svanesund som båda godkändes under 2021. 
 
I Svanesund är planprogrammet följt av två detaljplaner, varav detaljplan för Svanesund 
centrum, norra vann laga kraft i december 2022. Arbetet med detaljplan för Svanesund 
centrum, södra startades upp under början av 2022, där stor del av centrum ingår i 
planområdet. I Henån har arbetet med Henån centrum, södra påbörjats och detaljplanen 
för centrala Henån, norr om Röravägen planeras att starta efter att frågan om 
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översvämningsrisk och skyddsåtgärder har kommit vidare. Samtidigt som arbetet med 
detaljplanerna pågår arbetar förvaltningen även i ett flertal investeringsprojekt. Det gäller 
bland annat skredsäkringen av ån Henån, planteringar och andra trivselhöjande åtgärder 
i centrala Henån.  
 
De pågående arbetena med bland annat detaljplaner och investeringsprojekt har 
synliggjort behovet av ett gestaltningsprogram som kan utgöra underlag för inriktningar 
och beslut samt syfta till att nå målen om god gestaltad livsmiljö. Intern dialog inom 
sektor samhällsutveckling har visat på ett behov från enheterna plan, mark- och 
exploatering, bygg, fastighet och kultur av förtydligade intentioner för utformning av ny 
bebyggelse och andra gestaltande anläggningar i den offentliga miljön. Ett sådant 
underlag kan ge stöd för detaljplanering, tolkning av planbestämmelser, genomförande 
(exempelvis utformning av bebyggelse, val av belysning eller markbeläggning) 
bygglovsprövningar och utgöra underlag till markanvisningar. Förutom användare inom 
förvaltningen ser man också att ett gestaltningsprogram kan användas av exploatörer, 
vägföreningar och andra aktörer som gör investeringar i kommunens orter.  
 
Eftersom det redan nu pågår flera arbeten i Henån och Svanesund där 
gestaltningsprogram ses kunna ge en stor nytta i arbetet med gestaltad livsmiljö föreslås 
att programmen i ett första skede tas fram för just Henån och Svanesund. 
Gestaltningsprogrammen bör dock följa en metod och struktur som senare skulle kunna 
användas för program i andra orter inom kommunen. Programmen föreslås innehålla en 
beskrivning av ortens karaktär och identitet samt strategier och riktlinjer för offentliga 
miljöer från en övergripande skala till detaljnivå. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-12 

Beslutet skickas till 
Planenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Byggenheten 
Kultur och bibliotek 
Fastighetsenheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-07 
 

 
§166 KS/2022:444 
Förslag om gestaltningsprogram 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Planarkitekter informerar om hur ett eventuellt gestaltningsprogram kan arbetas fram. 
Information ges bland annat om bakgrund till förslaget, laghänvisningar och det behov som 
uttryckts i interna dialoger. 

Syftet med ett gestaltningsprogram är bland annat att ge stöd för detaljplanering, genomförande, 
bygglovsprövningar och underlag till markanvisningar samt att förtydliga intentioner för 
utformning av ny bebyggelse och andra gestaltande åtgärder i den offentliga miljön. 

De potentiella användarna och intressenterna till gestaltningsprogrammet presenteras och ett 
förslag till process lämnas. Vidare ges förslag till innehåll i gestaltningsprogrammet, med exempel 
från hur andra kommuner har arbetat. 

Avslutningsvis diskuteras behovet av-, och arbetet framåt med, gestaltningsprogrammet. 
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                    Claes Hedlund på Fyrbodals kommunalförbund öppnade för första gången.


                

                
                

            

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