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

Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-10-
18.

2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en 
sänkt skattesats med 10 öre jämfört med 2022.

3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för
verksamheterna samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande 
justeringar av målen.

4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet 
finansiella mål är tre mål istället för fyra mål.

5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel % 
av verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av 
skatter och statsbidrag.

6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning 
till istället hållbart samhälle.

7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering.
8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 

2023 samt preliminärt för 2024 och 2025.
9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som 

framgår av budgeten och flerårsplanen.
10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar 

samt kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till 
sektorerna inom ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera 
beslutanderätten vidare.

11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden 
samt miljö och byggnadsnämnden.

12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 
2024 och 2025.

13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 
2025.

14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 
2023.

15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor.
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16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och 
eventuellt andra taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige.

17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick 
mot 2032, bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och 
Liberalerna för Orust kommun har tagit fram ett budgetförslag för 2023 med plan för 
2024 och 2025. Budgetförslaget är samma förslag som fullmäktige antog 2022-08-18 § 
87, med enda skillnaden att den nu är kompletterad med den politiska plattformen för 
mandatperioden och därtill riktade politiska uppdrag.

Budgeten ska fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits i 
hela landet enligt kommunallagens 11:e kapitel § 11. 

Budgeten för 2023 bygger på bedömningar från april 2022. Omvärlden har sedan dess 
varit turbulent och de ekonomiska utsikterna för 2023 och framåt svåra att bedöma. 
Kommunen kan räkna med högre kostnader inom flera områden. Tack vare flera goda 
år med stora överskott har kommunen beredskap att möta lågkonjunkturen och med 
åtgärder hantera eventuella avvikelser under 2023. Budget och flerårsplan är ett 
långsiktigt styrmedel och därför har utgångspunkten varit att inte revidera budgeten 
förutsatt att den politiska ledningen inte förändrats på grund av det allmänna valet till 
fullmäktige.

Årets resultat budgeteras till ett överskott som följer det finansiella målet. Resultatnivån
under planperioden budgeteras till mellan 22-25 miljoner kronor, vilket motsvarar 2-2,3 
% av skatter och statsbidrag.

Budgeten innehåller en sänkt skattesats med 10 öre under år 2023, 10 öre under år 2024 
och 15 öre under år 2025, sammantaget 35 öre under planperioden.

Budgetförslaget innehåller stora satsningar till verksamheterna. Från och med år 2023
tillförs sektorerna närmare 25 miljoner kronor i satsningar och dessutom närmare 35
miljoner kronor i pris- och löneökningar. Fram till och med år 2025 tillförs sektorerna 
totalt 36 miljoner kronor i satsningar. Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd 
tilldelas driftbudgetramar per sektor. Myndighetsnämnderna har inget planerings- eller 
verksamhetsansvar och tilldelas därför ingen budgetram.

Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 miljoner kronor för att
förbättra service och tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter och för att
förstärka utvecklingsenheten för att kunna arbeta mer offensivt med näringslivet och
turismfrågor.

Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 miljoner kronor för år 2023 och 6,6 miljoner 
kronor för hela planperioden för volymförändringar inom förskola och skola samt för 
att förstärka och utöka tidiga insatser genom utvecklad samverkan mellan skola och 
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omsorg. Målet är att ännu tidigare jobba förebyggande och undvika att barn och 
ungdomar hamnar i utanförskap.

Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 miljoner kronor för år 2023 och 19,7 miljoner
kronor för hela planperioden för volymförändringar inom äldreomsorg samt 
förstärkning på förebyggande stödverksamheter såsom Klubb Busa och projekt 
Timmerhult. Klubb Busa riktar sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och 
projekt Timmerhult syftar till att både skapa meningsfull sysselsättning för de som idag 
står långt utanför arbetsmarknaden och för de med daglig verksamhet samt som ett led i 
vårt hållbarhetstänk för återbruk. Dessutom tillförs sektorn en arbetsmiljösatsning på 
arbetsskor till vissa personalgrupper.

Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 miljoner kronor för år 2023 och 2,6
miljoner kronor för hela planperioden för att höja investeringsbidraget till föreningar 
och förstärkningar inom miljö- och bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten 
för att höja servicenivån och till bygglovsenheten för att fortsatt minska 
handläggningstiderna och bättre möta näringslivets och kommunmedlemmarnas 
förväntningar. Likt vissa personalgrupper inom sektor omsorg får medarbetare inom 
kost och lokalvården en arbetsmiljösatsning på arbetsskor.

Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. Från år 2023 ingår
hållbarhetsarbetet tydligare med Agenda 2030 i målstyrningen. De finansiella målen för 
god ekonomisk hushållning, som ändras från fyra mål till tre är utifrån förutsättningarna 
i budgeten möjliga att uppnå under hela planperioden. Likviditetsmålet som försvinner 
som eget mål följs löpande upp i finansrapporten. Likviditeten är en ögonblicksbild och är 
ovanlig som finansiellt mål. Mätningen av det finansiella målet för resultatet ändras för att 
bättre jämföras med andra kommuner.

Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 625 miljoner kronor, 
varav högst 210 miljoner kronor för år 2023. Satsningar sker bland annat på två nya 
förskolor, ombyggnad och utbyggnad av reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny 
brandstation, ny gruppbostad samt gång- och cykelvägar. 

Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden 
beräknas öka med högst 85 miljoner kronor för 2023 och 263 miljoner kronor under 
planperioden till totalt en nivå på 803 miljoner kronor i slutet av år 2025. 

I vår lokalförsörjningsprocess beslutar fullmäktige årligen i samband med budgeten om en 
övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som blickar 5-10 år framåt, se bilaga 1. 
Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investeringsbudget och i den operativa 
lokalplaneringen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-14
Majoritetens förslag till budget 2023 med plan för 2024 och 2025 daterad 2022-10-18
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan för 2023-2027 med utblick mot 2032 daterad 2022-06-01
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Samverkansprotokoll enligt MBL §11 och 19, Centrala samverkansgruppen 2022-06-09 
med bilagor
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2022-08-18 § 87

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Revisorer

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef

Comfact Signature Referensnummer: 1468765



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Susanne Ekblad
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (susanne.ekblad@orust.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 86db067bcf9f41e682569958c73ee2a4
DATUM & TID: 2022-10-17 18:10:55 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-10-17 18:11:01 +02:00
Ref: 1468765
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1468765

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE


  KS/2022:88 
  

Bilaga 1 
  2022-06-01 

 

1 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lokalförsörjningsplan 
  2023-2027  

med utblick mot 2032 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

https://ogap.orust.se/Docs/Bildbank/Orust kommun logotyp/Orust_logotyp_RGB.jpg


 

Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2032 
 
 

2 
 

OM LOKALFÖRSÖRJNINGSPLANEN 
Kommunen ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och kvalitetsmässigt bra lokaler. 
Lokaler är en strategisk stödfunktion till verksamheterna. För att få en bild över kommunens 
lokalförsörjningsutveckling, både på kort och lång sikt, ska det finnas en kommunövergripande strategisk 
lokalförsörjningsplan. Längst bak återfinns en beskrivning över processen.  

Syftet med planen är att den ska utgöra ett verktyg för prioritering av lokalbehovet så att framtida 
investeringsbehov och lokalkostnader kan ske med framförhållning och kostnadseffektivitet.  

Basen för lokalförsörjningsplanen är respektive sektors årliga lokalförsörjningsplaner. Planen utgör en 
bilaga till respektive sektors uppdragsdokument och detaljbudget. Sektorernas lokalförsörjningsplaner 
sammanfattas till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. Den utgör underlag i budgetarbetet och 
är en bilaga till fullmäktiges budget och flerårsplan. Utifrån planen och kommunens budgetarbete tas 
beslut om vilka åtgärdsförslag som ska genomföras. Dessa bildar olika lokalprojekt.  

För att skapa effektiva och ändamålsenliga lokaler som håller god kvalitet är det av stor vikt att 
verksamheterna deltar aktivt i lokalförsörjningsarbetet vad gäller dimensionering och utformning av de 
egna lokalerna. Det åligger alla verksamheter att ha en hög kostnadsmedvetenhet samt att aktivt söka 
möjligheter att effektivisera lokalanvändningen och medverka till att beslutade lokaleffektiviseringar 
genomförs. Lokalanvändningen ska, så långt det är möjligt, disponeras så att lokaler som inte behövs kan 
frigöras för avyttring/avveckling.  

Vid nyanskaffning eller ombyggnad av fastigheter ska lokaleffektivitet och flexibilitet prioriteras. Lokaler 
ska i största möjliga mån möjliggöra olika typer av verksamheter. Samordnade lokallösningar ska 
eftersträvas när det är möjligt. Nya lokaler ska utformas för aktuell verksamhet, men i beaktande ska också 
förberedas/planeras för en eventuell framtida alternativ användning. Utgångspunkt, om inte annat 
beslutats, är att all byggnation sker utifrån standardnivå. 

BEFOLKNINGSPROGNOS OCH LOKALBEHOV 
Kommunens bostadsförsörjningsprogram har stakat ut en riktning med målet 500 nya bostäder. Under 
den närmaste 10 års perioden bedöms mer än 500 stycken bostäder bli klara, målet kommer därmed att 
uppnås enligt bostadsförsörjningsprogrammet. Inom fem år bedöms cirka 350 stycken bostäder stå klara. 
Om de planerade tomterna säljs och en nettoinflyttning sker på i snitt 90-110 personer per år beräknas 
befolkningen, enligt den senaste prognosen (maj 2022) öka något fram till år 2025 och därefter minska till 
ungefär samma nivå som idag, fast med en helt annan struktur med fler äldre och färre i arbetsför ålder.  

Utifrån vår demografiska utveckling och framtida finansiering av välfärden såväl ekonomiskt som med 
arbetskraft, behöver kommunen inflyttning då de är fler som dör än föds.  

Antalet äldre ökar 
Antal invånare över 80 år beräknas öka från drygt 1 100 personer 2021 till drygt 1 900 personer 2034. En 
ökning med 65 %. Behovet av hemtjänstinsatser och särskilda boenden ökar för den enskilde efter 80 års 
ålder. Efter 90 år ökar behovet än mer. Grundprincipen är att det enbart är individer med omfattande vård 
och omsorgsbehov dygnet runt, som inte kan tillgodoses i hemmet, som är aktuella för en plats på vård 
och omsorgboenden. Mot bakgrund av befolkningsprognosen är bedömningen att cirka 30 platser på 
särskilt boende kommer att saknas fram till år 2035. Det går inte att effektivt inrymma dessa tillkommande 
platser i något av de befintliga boendena. En behovsanalys pågår därför kring lämpligheten att bygga ett 
nytt särskilt boende som kan byggas ut i etapper allt eftersom behovet ökar. Effektiviteten ökar ju fler 
platser ett boende har. Nya trygghetsboende är också en åtgärd som kan vara ett mellanboende före plats 
på särskilt boende.  

Antalet barn ökar 
Antalet barn i förskola och skola beräknas i den senaste prognosen ligga på en ganska oförändrad nivå 
totalt sett, även om det förekommer förändringar mellan olika område och enskilda år. Födelsetalet 
prognostiseras till ett genomsnitt av 117 barn per år. Behovet av förskoleplatser och till vilka orter är 
svårprognostiserad. En kapacitetsutredning pågår för att klargöra vilken kapacitet det finns för fler barn 
och elever i våra förskolor och skolor. Under de senaste åren har Henån, Svanesund och Varekil varit 
orterna där det oftast varit fullt inom förskolan och där behovet snabbt skiftat från stor marginal på 
förskoleplatser till överfullt. I gengäld har antalet förskolebarn i Ellös och Tvet sjunkit senaste åren. 
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Blickar man framåt 10 år är bedömningen att antalet nya bostäder skapas främst i Henån och Svanesund 
och att antalet förskoleplatser behövs utökas i dessa orter. Även Varekil kan behovet av fler 
förskolaplatser öka eftersom många pendlare passerar Varekil och även där planeras för nya bostäder.  

Planeringen har startat för en ny förskola i Svanesund som ska ersätta Sestervikens förskola samt möta 
ökat behov av förskoleplatser. Även i Ellös är planeringen igång för en ny förskola som ska ersätta 
befintlig förskola pga stort underhållsbehov. I samband med nya bostadsområden inom Henån bör en 
eventuell ny förskola finnas med i planeringen framöver.  

Behov av fler bostäder med särskild service 
LSS-verksamheten kommer i framtiden att behöva ett större antal service- och gruppbostäder. Unga 
personer med funktionsnedsättningar önskar i högre grad flytta hemifrån direkt efter gymnasiet och fler 
önskar eget boende. Kommunen har ett ganska snabbt behov av en ny gruppbostad LSS. Det behövs 
moderna gruppbostäder med lågaffektiv miljö för en bra boendemiljö för brukare och en trygg och säker 
arbetsmiljö för personalen. En gruppbostad för personer med hög känslighet för ljud och andra intryck 
har hög prioritet. Det kan vara personer som har utmanande beteenden i form av utagerande, 
självskadande, har riskbeteende, är våldsam och störande. Orust kommun har i dagsläget inget boende 
anpassat för denna målgrupp och köper därför externa boendeplatser till en årskostnad av flera miljoner 
kronor.  

Fram till och med 2025 beräknas 9 elever avsluta gymnasiesärskolan. Medellivslängden för personer med 
funktionsnedsättning ökar och bor därför kvar längre på boende. Åtta personer som bor på kommunens 
gruppbostäder idag är mellan 63 och 84 år. Daglig verksamhet har idag cirka 15 vuxna deltagare som bor 
hemma hos sina föräldrar. När föräldrarna inte längre vill eller kan sköta omsorgen är bedömningen att 
ungefär hälften av dessa kommer att ha behov av boende. 

Ett behov som ökar är korttidsvistelse för barn och ungdomar. På Orust finns inget korttidsboende i 
nuläget, vilket innebär att vi köper plats av privata utförare och andra kommuner till de som fått beslut om 
insatsen. De barn och ungdomar som har insats idag är unga och bedömningen är att deras behov av 
korttidsvistelse kommer att kvarstå under lång tid framöver. Att erbjuda korttidsvistelse underlättar för 
närstående som idag skjutsar sina barn och ungdomar till andra kommuner. De beslut om korttidsvistelse 
som finns idag gäller främst helger, skollov samt lägervistelse på sommaren. Idag har 20 barn och 
ungdomar beslut om korttidsvistelse utanför hemmet och fler ansökningar väntas. Under 2022 planeras ett 
korttidsboende för barn och unga att starta i Mollösund. 

Den dagliga verksamheten på Åvägen är i behov av nya lokaler när dessa lokaler ska rivas. Bedömningen 
är att rivning kommer ske först år 2023. Herrgården, fd gruppbostad LSS är enligt verksamhetens 
bedömning ett bra alternativ att anpassa till verksamheten. 

I kommunen finns för närvarande inget socialpsykiatriboende, det vill säga ett boende för personer med 
psykiska funktionsnedsättningar som får sitt beslut via socialtjänstlagen (SOL). Det finns däremot 
kostsamma externa placeringar för denna målgrupp. Målet är att starta ett psykiatriboende i början av år 
2023 i fastigheten Ågården i Henån. 

Övriga lokalbehov 
Dagens räddningstjänst är lokaliserad på tre stationer och inte optimal. En utredning pågår om en ny 
brandstation centralt på ön i Varekil.  

Investering i nytt tillbyggt avloppsreningsverk är nödvändigt utifrån tillsynsmyndighetens krav och för en 
på lång sikt effektivare drift. När nya Ellös reningsverk står klart har det kapacitet att ersätta samtliga 
andra reningsverk på ön, som successivt fasas ut med början av de tre små reningsverken i Mollösund, 
Barrevik och Hällevikstrand. 
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NUVARANDE LOKALANVÄNDNNG 
Kommunens totala lokalbestånd är cirka 90 000 m2. Knappt 10 % hyrs externt. Den totala hyreskostnaden 
för såväl interna som externa fastigheter uppgår till cirka 90 mnkr per år. Kommun har få outhyrda 
fastigheter.  

Sektor lärande  
Till största del bedrivs sektorns verksamheter i kommunens egna lokaler. Undantagen är öppna förskolan 
och fyra lokaler som hyrs för förskolan (varav tre moduler). Det finns sju förskolor i kommunal regi och 
tre förskolor i enskild regi. De kommunala förskolorna finns i Svanesund, Varekil, Ellös, Tvet och Henån. 
Grundskolorna finns i våra fyra större orter. Därtill finns det tre fristående skolor. I Svanesund och Henån 
finns våra kommunala högstadieskolor. I Henån finns vår kommunala vuxenutbildning och 
gymnasieutbildning samt särskola. Den totala lokalkostnaden uppgår till cirka 44 mnkr.  

Sektor omsorg 
Inom sektorn bedrivs verksamheterna i lokaler som till 78 % ägs av kommunen och resterande 22 % hyrs 
externt. Verksamheter som i huvudsak bedrivs i lokalerna är särskilda boende, gruppbostäder och daglig 
verksamhet som är belägna i Henån, Svanesund, Ellös och Varekil. Lokaler används också till 
arbetsmarknadsåtgärder, kontor, rehab och för hemtjänstens personal. Den totala lokalkostnaden uppgår 
till cirka 34 mnkr per år.  

En stor del av de inhyrda ytorna är vidareuthyrda som bostad åt de drygt 200 personer som har beslut om 
ett särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Förutom ovanstående lokaler förfogar sektorn också över ett antal bostäder som 
är så kallade sociala kontrakt. Våra särskilda boenden finns i Henån, Svanesund och Ellös. Gruppbostäder 
LSS finns i Henån, Varekil och Svanesund. 

Sektor samhällsutveckling 
Sektor samhällsutvecklings lokaler nyttjas främst till kostproduktion, bibliotek, fritidsgårdar, föreningsliv, 
räddningstjänst, förråd, hamnverksamhet, renings- och vattenverk, renhållning, kontor och 
vidareuthyrning till externa hyresgäster. Den totala hyreskostnaden uppgår till cirka 9,5 mnkr.  

Sektor ledning och verksamhetsstöd 
Sektor ledning och verksamhetsstöds lokalbestånd utgörs i huvudsak av kontorslokaler och 
gemensamhetsytor. Den större delen av ytorna är förlagda till kommunhuset i Henån. 
Digitaliseringsenhetens lokaler finns på Ängås skola i Svanesund. Totalt har sektor ledning och 
verksamhetsstöd en årskostnad för lokaler på cirka 2 mnkr.   
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Processbeskrivning lokalförsörjningsplan 
Processen nedan beskriver kommunens arbete med lokalförsörjningsplanering och dess beslutsfattande.  
 

 
  

Tidsplan investeringsprocess fastigheter/lokaler (LFP)
Funktion Aktivitet/tid Aktivitet/tid Aktivitet/tid

År 3 och framåt

Aug-sept Nov Dec Jan Febr Mars April Maj Juni

SEKTOR
Genomgång av lokalbehov. 

LFP per sektor uppdateras

LFP bilaga till sektorns 

uppdragsdokument och 

detaljbudget

Planering och 

deltagande i projekt

FASTIGHET LFP verkställs

EKONOMI

Förslag till LFP 

och 

investerings-

budget

Förslag till 

budget inkl. 

LFP

LSG

Förslag till lösningar utifrån 

behov och prioritering, 

förslag till kommunövergripande 

LFP

Förslag till LFP

KLG

Förslag till LFP 

och investerings-

budget

POLITISK ORG.

Utskott bereder och KS 

beslutar om 

uppdragsdokument och 

detaljbudget per sektor, 

LFP bilaga

Omvärlds- 

och 

budgetdagar

Förslag till 

budget inkl. 

LFP

KS föreslår 

och KF 

fastställer

Beslutspunkter enligt 

projektmodell

Begreppsförklaringar

LFP Lokalförsörjningsplan

LSG Lokalstrategigrupp

KLG Kommunchefens ledningsgrupp

Sammanställning av 

sektorernas LFP och förslag 

på kommunövergripande 

LFP till LSG

År 1

Beräkning av investering och driftkostnad 

i samverkan med fastighet och sektor

År 2

Genomgång av övriga investerings-

behov och exploateringar



 

Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2032 
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Lokal- och investeringsplan  

 
Tidsaxel indikerar investeringsår 
 

 

Sektor omsorg

Sektor lärande

Fastighetsinvesteringar lokalförsörjningsplan 2023-2025 Sektor samhällsutveckling

Tidsaxel indikerar investeringsår Sektor ledning och verksamhetsstöd

Projekt 

Förskola Svanesund - nybyggnation

Ellös förskola - nybyggnation

Fler förskoleplatser i Henån?

Stödboende Ågården Henån - ombyggnation

Herrgården Henån - anpassningar till daglig verksamhet

Mollösunds kortidsboende LSS barn & unga - anpassningar

Modulboende - akut hemlöshet

Gruppbostad LSS - nybyggnation Henån (inkl. speciallägenheter)

Gruppbostad LSS - nybyggnation

Särskilt boende för äldre - nybyggnation Varekil?

Brandstation Varekil - nybyggnation

2031 20322025 2026 2027 2029 203020282022 2023 2024

Sektor omsorg

Sektor lärande

Sektor samhällsutveckling



CSG
2022-06-09 10:15 - 12:00
Central samverkansgrupp

Plats
Årholmen

Deltagare
Ann-Katrin Otinder (Organisatör), Anette Helleborn, Bjorn Gimbringer,
björn.gimbringer@utb.orust.se, Camilla Edberg (Frånvarande), Carina Johansson (Frånvarande),
Christel Hogden, Henrik Lindh (Frånvarande), Johanna Engqvist (Frånvarande), Johanna
Lindqvist (Frånvarande), Katarina Levenby, Lena Gardtman, Marika Carlberg, Susanne Ekblad

1.    Föregående mötesanteckningar

2.    Information från KS och KSAU

3.    Information enligt MBL § 19

4.    Information och beslut enligt MBL § 11
Majoritetens budgetförslag för 2023 presenterades vid föregående CSG och samverkas vid detta

tillfälle i enlighet med gällande samverkansavtal.

Majoritetens budgetförslag för 2023 presenterades vid föregående CSG och samverkas vid detta
tillfälle i enlighet med gällande samverkansavtal.
Ensidiga protokollsanteckningar från facken biläggs detta protokoll.
Kommunal förklarar sig oeniga till förslaget, se motivering i den ensidiga protokollsanteckningen.
LR väljer bort att förklara sig eniga eller oeniga men förklarar att arbetsgivaren fullgjort sin
förhandlingsskyldighet, se ensidig protokollsanteckning.
Lärarförbundet förklarar sig oeniga till förslaget, se motivering i Lärarförbundets ensidiga
protokollsanteckning.
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Vision väljer bort att förklara sig eniga eller oeniga men förklarar att arbetsgivaren fullgjort sin
förhandlingsskyldighet, se ensidig protokollsanteckning.

Bilagor
Bilaga till budgeten 2023-2025 Kommunal Orust.docx,  LR Budget 2022.pdf,  Vision - Synpunkter
ang budget år 2023.doc,  Ensidigt protokollsanteckning Lärarförbundet 2022.pdf

5.    Övrigt
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https://api.meetings.stratsys.com/api/v2/meetings/anonymous/document?data=M2JSM0g4VXdzaE9LMFFrL3J5RHhzWjFxQ1FjMUNScWxHL2xUMDdxalRxYVZlVHJ0YURRUmhSS2RTenBvT2hmejluNnZudHpPalVnbm82VFkrenY3OVZDNkRHdkJ5ZDkxQklqOXhhWUxEckk9
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Lärarförbundet Orust förklarar sig oenig med den styrande majoritetens 
Budgetförslag 2023-2025. 

Enligt officiell statistik från Skolverket så har lärartätheten i Orust kommun 
sjunkit från plats 43 (år 2018) till plats 255 (år 2021) av Sveriges 290 
kommuner.  Detta är ingenting som arbetsgivaren ska vara stolt över. Tvärt 
om Den trenden måste brytas nu! Organisationen är slimmad till max! 
Dessutom har lärarna på alla stadier vänt ut och in på sig själv för att  kunna 
fortsätta att bedriva undervisning och täcka upp för sjuka kollegor under två 
år av pandemi. Pedagogerna i Orust kommun känner en stor trötthet och 
behöver få en dräglig arbetssituation.

Ett led I den riktningen hade varit att satsa de äskade  3 - 4,5 miljoner kronor 
till sektor Lärande för att med de medel kunna inrätta mindre barngrupper i 
förskolan. 

De minsta barnen har många gånger de de längsta dagarna samtidigt som 
förskolans läroplan numera ställer högre krav på den pedagogiska 
verksamheten. Ett bra sätt att stötta de minsta barnen i sin utveckling är att 
skapa mindre barngrupper över större delen av dagen tre till fem dagar i 
veckan.


Enligt förskolans Läroplan så ska varje barn få möjlighet att utvecklas i 
positiv riktning så långt som det är möjligt efter sina egna förutsättningar. För 
att kunna göra det så måste förutsättningarna finnas ute på förskolorna. De 
första åren i förskolan är oerhört viktiga för att lägga en trygg grund och ett 
gott självförtroende hos individen som hen sedan tar med sig upp genom 
skolåren.

Med de stora barngrupper som är idag skapas inte den positiva lärmiljö som 
eftersträvas. Stora barngrupper skapar stress för både pedagoger och barn. 

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar försvinner inte trots att det är stort tryck på 
förskoleplatser - det måste finnas balans mellan krav och resurser. Ett sätt 
att skapa balans är att skjuta till de miljoner som det skulle kosta att skapa 
mindre barngrupper större delen av dagen, de flesta dagar i veckan.


Styrelsen 

Lärarförbundet 

Orust


. 



 
Orust 
 
 
 

Synpunkter gällande förslag till budget år 2023 
 
 
 
Vision ser positivt på att budgeten innehåller ytterligare satsningar och investeringar som till 
viss del gynnar medarbetarna. 
 
Verksamheterna får varje år budgetkompensation för pris- och löneökningar, indexhöjning för  
olika kostnader samt kapitalkostnadsökningar. Vision har dock en oro för att den summa som 
finns avsatt i budget 2023 för löneökningar med 2,7 %, inte är tillräcklig. Med tanke på dagens 
höga inflation och fördyrade levnadskostnader för till exempel mat och el, så upplevs det inte 
vara en löneökning utan mer någon form av mindre kompensation. Löneökningen år 2022 och 
eventuellt 2023, är inte en ökning på samma sätt som innan inflationen. 
 
Vision upplever inte kommunens lönestruktur och strukturlönepott används på det sätt som 
Vision uppfattat hur de ska användas. Kommunen arbetar till stor del efter ”rätt lön” för varje 
specifik yrkesgrupp. Strukturlönepotten används sällan för att lyfta upp de som varit anställda 
länge och har lång erfarenhet, vilket Vision uppfattat att potten ska användas för. Det gör att 
dessa berörda medarbetare halkar allt längre efter nyrekryterade och ibland mer oerfarna 
medarbetare. Det påbörjade arbetet med en mer positiv löneutveckling och plan för att 
minska det löneglapp som uppstår idag vid nyrekryterad personal, behöver arbetas vidare 
med.  
 
Ett av de politiska målen är att Orust kommun ska vara en attraktiv kommun med nöjda med- 
arbetare och medborgare, erbjuda en bra och hälsofrämjande arbetsmiljö och minska den höga 
sjukfrånvaron. I budget 2023 ingår en särskild arbetsmiljö- och friskvårdssatsning för 
medarbetare inom sektor omsorg samt kost- och lokalvård i form av arbetsskor. Orust kommun 
har ett friskvårdsbidrag med 800 kronor per år och anställd som medarbetare kan ansöka om. 
Vision önskar att politiken höjer detta friskvårdsbidrag kommande budgetår, då det i jämförelse 
med andra och närliggande kommuner är mycket lågt. 
 
 
Vision Orust anser att arbetsgivaren har fullgjort sin förhandlingsskyldighet. 
 
 
 
För Vision Orust 
Marika Carlberg 



Lärarnas Riksförbund Orust har tagit del av majoritetens budgetförslag för åren
2023-2025.

Skolan måste i första hand ses som en viktig investering för
framtiden och inte som en kostnad, och det behöver
avspeglas i kommunala prioriteringar och i budgetarbetet.
Därför är det glädjande att se att förra årets satsning inte var
en engångsföreteelse. Extra välkommet är kompensationen
för volymökningen inom särskolan.

Efter år av sparbeting och en pandemi, som ställt enorma
krav, är lärarna och studievägledarna trötta, riktigt trötta.
Arbetsbelastningen är på sina håll ohållbar och tiden för
planering av undervisning har aldrig varit så knapp som den
är idag. Vi tar allt oftare del av KIA-rapporter som

beskriver en extremt tung arbetsbelastning kring extra resurskrävande elever i de yngre skolåren.
Dessa elever tenderar att bli fler för varje år och de omfördelningar som enheterna tvingas göra
påverkar verksamhetens kvalitet. Det är skolans uppgift att ge alla elever en god skolgång men om de
resurskrävande eleverna ökar i antal behöver man ta höjd för det i budgeten.

När det gäller lön på lärare så konstaterar vi att lärarutbildningen fortfarande är en olönsam
investering. Sacos årliga livslönerapport bekräftar gång på gång att många av lärarutbildningarna
innebär en ekonomisk förlustaffär för individen. När studielånen är betalda har lärare lägre lön än
många yrken som endast kräver gymnasieutbildning. Ska lärare få en livslön som gör det mödan värt
att utbilda sig så måste uppvärderingen av lärarlönerna fortsätta. Det är viktigare än någonsin för att vi
ska få fler att välja, stanna i och även återvända till läraryrket. Vi ser tyvärr att de strukturmedel som
årligen avsätts inte räcker och vi noterar att de sällan kommer de äldsta och mest erfarna lärarna till
del trots avtalets skrivningar om att premiera erfarenhet. Medellönen för LR:s medlemmar födda på
50-talet är 2.300 kr lägre än för medlemmar födda på 70-talet, vilket är helt orimligt! Med tanke på
det historiskt stora överskottet borde möjligheterna att rätta till den extremt skeva lönestrukturen vara
goda!

LR konstaterar att arbetsgivaren har fullgjort sin förhandlingsskyldighet.

Björn Gimbringer
Föreningsombud LR Orust
2022-06-08





 

 

Bilaga till budget 2023 med plan 2024-2025 

 

Sektor omsorg 

En av de största utmaningar vi har i välfärden är personalförsörjningen i framtiden.                                           
Hur ska vi göra att den personal som arbetar vill arbeta kvar, och personalen som fyller 65 år ska orka 
arbetar längre? Hur ska vi få fler som vill arbeta inom omsorgen?                                                                
Det är för få personer som söker omsorgsprogrammet. 
Det behövs både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Både det som kan göras på Orust och 
övergripande i landet. Lönen, en bra arbetsmiljö, tillräckligt med personal, chansen till 
vidareutveckling, bra schema med tid för återhämtning och möjlighet att påverka det. Det finns många 
saker vi kan göra för att personalen ska vilja arbeta i omsorgen på Orust. Det behövs göras 
tillsammans med personalen som arbetar i verksamheten. 
 
Det är det är ett fantastiskt bra arbete, givande och roligt att arbeta inom omsorgen. Men personalen 
behöver rätt förutsättningar, många av Kommunalarna orkar inte arbeta kvar i omsorgen tills man blir 
pensionär på grund av stress och dålig arbetsmiljön. Sju av tio Kommunalare blir fattigpensionären 
enligt heltidsresan. Det måste ändras på. 
 
Sjuktalen är höga, det var de innan covid-19 också, nu har personalen haft två tuffa år och står inför en 
riktigt tuff sommar så det stora utmaningar om vi ska klara detta. 
Det arbetas med att sänka sjuktalen men det behövs fler insatser. 
 
Ni politiker har fattat ett beslut att när man har varit sjuk fem gånger på en tolvmånadsperiod ska man 
till företagshälsovården det är bra, man behöver se vad problemet är. Är det arbetsmiljön kan man göra 
någonting där? Eller väntar man på ex. en operation. Sedan har ni som politiker även fattat ett beslut 
det ska vara ett första dags intyg när man varit sjuk sex gånger, det gör inte personalen friskare, man 
måste ta reda på orsakerna till varför man är sjuk. Eventuellt sätta in åtgärder på både individuellt och 
på arbetsplatsen.  
 
Orust Kommun arbetar tillsammans med Sunt arbetsliv.  
Sunt arbetslivs friskfaktorer 

 Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap 
 Delaktighet och möjlighet att påverka beslut 
 En välutvecklad kommunikation och feedback 
 Ett välfungerande SAM systematiskt arbetsmiljö arbete i vardagen 
 En välfungerade rehabiliteringarbete för kort och långsjukskrivning 
 Rättvis och transparant organisation 
 Kompetensutveckling under hela yrkeslivet 
 Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning 

 
Detta är enligt forskning framgångs faktorer, som vi tillsammans behöver arbeta med. 
Om man vill nå upp till målet att vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om sin personal och har en 
bra arbetsmiljö. Som personal behöver man kunna ha möjlighet att påverka sitt arbete och schema. Det 
finns otroligt duktiga och ambitiös personal som arbetar i våra olika verksamheter. 
 



 
 
Bra att man vill satsa på arbetsskor till ”viss” personal inom omsorgen och kost och lokalvård, 
Kommunal förutsätter att alla som behöver arbetsskor får det. 
 
 

 

Sektor Lärande  

Bra att man satsar på tidiga insatser i skolan, det behövs utvecklas. Bra att särskolan har fått mer i 
budget. Det är viktigt att jobba med förebyggande insatser. 

 

Kommunal tycker att ni som politiker behöver visa uppskattning till all den personal som har arbetat 
med civid-19 smittan inom hela Kommunals avtalsområde. Alla har slitit efter bästa förmåga med 
skyddsutrustning som har varit en fruktansvärd arbetsmiljö för många av personalen.  

 

Kommunal är oeniga till budgeten, på grund av att det är övergripande och otydlig så vi kan inte fatta 
beslut. 

 
Ni som politiker vill att Orust ska vara en öppen och tillgänglig Kommun där medborgarna ska kunna 
medverka och påverka sin framtid och där varje möte med Kommunen ska präglas av jämlikhet, 
kvalité och god service. Då måste personalen i Orust Kommun få förutsättningar att göra ett bra 
arbete. 
 
Vi har tillsammans stora utmaningar att säkra välfärden både inom lärandet och omsorgen, det innebär 
att vi tillsammans måste få människor att vilja arbeta i dessa verksamheter. Då måste det bli mer 
attraktivt att arbeta dessa yrken.  
 
Med vänliga hälsningar 
Kommunal Orust  

Anette Helleborn 
2022-06-09 
 
 
 
………………………… 
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Kommunfullmäktige 2022-08-18 
 

 
§87 KS/2022:88 
Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01. 
2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en sänkt skattesats 

med 10 öre jämfört med 2022. 
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna 

samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande justeringar av målen.  
4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet finansiella mål är tre 

mål istället för fyra mål.  
5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel % av 

verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av skatter och 
statsbidrag.  

6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning till istället 
hållbart samhälle.  

7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering. 
8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2023 samt 

preliminärt för 2024 och 2025.  
9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av 

budgeten och flerårsplanen. 
10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt 

kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom 
ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.  

11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt miljö 
och byggnadsnämnden. 

12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 2024 och 
2025. 

13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025.  
14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 

motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2023. 
15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder 

under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor.  
16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra 

taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige. 
17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick mot 2032, bilaga 

1.  
 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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Kommunfullmäktige 2022-08-18 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna för 
Orust kommun har tagit fram ett budgetförslag för 2023 med plan för 2024 och 2025. 

Årets resultat budgeteras till ett överskott som följer det finansiella målet. Resultatnivån under 
planperioden budgeteras till mellan 22-25 miljoner kronor, vilket motsvarar 2-2,3 % av skatter 
och statsbidrag.  

Budgeten innehåller en sänkt skattesats med 10 öre under år 2023, 10 öre under år 2024 och 15 
öre under år 2025, sammantaget 35 öre under planperioden. 

Budgetförslaget innehåller stora satsningar till verksamheterna. Från och med år 2023 tillförs 
sektorerna närmare 25 miljoner kronor i satsningar och dessutom närmare 35 miljoner kronor i 
pris- och löneökningar. Fram till och med år 2025 tillförs sektorerna totalt 36 miljoner kronor i 
satsningar. Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd tilldelas driftbudgetramar per sektor. 
Myndighetsnämnderna har inget planerings- eller verksamhetsansvar och tilldelas därför ingen 
budgetram. 

Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 miljoner kronor för att förbättra 
service och tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter och för att förstärka 
utvecklingsenheten för att kunna arbeta mer offensivt med näringslivet och turismfrågor. 

Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 miljoner kronor för år 2023 och 6,6 miljoner kronor för 
hela planperioden för volymförändringar inom förskola och skola samt för att förstärka och 
utöka tidiga insatser genom utvecklad samverkan mellan skola och omsorg. Målet är att ännu 
tidigare jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap. 

Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 miljoner kronor för år 2023 och 19,7 miljoner kronor 
för hela planperioden för volymförändringar inom äldreomsorg samt förstärkning på 
förebyggande stödverksamheter såsom Klubb Busa och projekt Timmerhult. Klubb Busa riktar 
sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och projekt Timmerhult syftar till att både skapa 
meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför arbetsmarknaden och för de med 
daglig verksamhet samt som ett led i vårt hållbarhetstänk för återbruk. Dessutom tillförs sektorn 
en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till vissa personalgrupper. 

Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 miljoner kronor för år 2023 och 2,6 miljoner 
kronor för hela planperioden för att höja investeringsbidraget till föreningar och förstärkningar 
inom miljö- och bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten för att höja servicenivån 
och till bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta 
näringslivets och kommunmedlemmarnas förväntningar. Likt vissa personalgrupper inom sektor 
omsorg får medarbetare inom kost och lokalvården en arbetsmiljösatsning på arbetsskor. 

Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. Från år 2023 ingår 
hållbarhetsarbetet tydligare med Agenda 2030 i målstyrningen. De finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning, som ändras från fyra mål till tre är utifrån förutsättningarna i budgeten 
möjliga att uppnå under hela planperioden. Likviditetsmålet som försvinner som eget mål följs 
löpande upp i finansrapporten. Likviditeten är en ögonblicksbild och är ovanlig som finansiellt 
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mål. Mätningen av det finansiella målet för resultatet ändras för att bättre jämföras med andra 
kommuner. 

Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 625 miljoner kronor, varav 
högst 210 miljoner kronor för år 2023. Satsningar sker bland annat på två nya förskolor, 
ombyggnad och utbyggnad av reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny brandstation, ny 
gruppbostad samt gång- och cykelvägar. 

Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden 
beräknas öka med högst 85 miljoner kronor för 2023 och 263 miljoner kronor under 
planperioden till totalt en nivå på 803 miljoner kronor i slutet av år 2025.  

I vår lokalförsörjningsprocess beslutar fullmäktige årligen i samband med budgeten om en 
övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som blickar 5-10 år framåt, se bilaga 1. 
Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investeringsbudget och i den operativa 
lokalplaneringen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-06-15 § 98 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige besluta att: 
  

1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01. 
2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en sänkt 

skattesats med 10 öre jämfört med 2022. 
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för 

verksamheterna samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande justeringar av 
målen.  

4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet finansiella mål är 
tre mål istället för fyra mål.  

5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel % av 
verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av skatter och 
statsbidrag.  

6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning till istället 
hållbart samhälle.  

7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering. 
8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2023 samt 

preliminärt för 2024 och 2025.  
9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av 

budgeten och flerårsplanen. 
10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt 

kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom 
ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.  

11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt 
miljö och byggnadsnämnden. 

12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 2024 och 
2025. 

13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025.  
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14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2023. 

15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens 
skulder under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor.  

16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra 
taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige. 

17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick mot 2032, 
bilaga 1.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-29 § 151 föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01. 
2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en sänkt skattesats 

med 10 öre jämfört med 2022. 
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna 

samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande justeringar av målen.  
4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet finansiella mål är tre 

mål istället för fyra mål.  
5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel % av 

verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av skatter och 
statsbidrag.  

6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning till istället 
hållbart samhälle.  

7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering. 
8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2023 samt 

preliminärt för 2024 och 2025.  
9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av 

budgeten och flerårsplanen. 
10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt 

kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom 
ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.  

11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt miljö 
och byggnadsnämnden. 

12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 2024 och 
2025. 

13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025.  
14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 

motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2023. 
15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder 

under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor.  
16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra 

taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige. 
17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick mot 2032, bilaga 

1. 
  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Kihl (KD) avstår från att ställa sig bakom någons budgetförslag. 
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Catharina Bråkenhielm (S), med instämmande av Veronica Almroth (L), Anders Arnell (M), Anne 
Kolni (M) och Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Martin Reteike (MP), med instämmande av Lars Larsson (C), Börje Pettersson (C), Susanne 
Andersson (MP), Maria Sörqvist (C), Ulla-Britt-Bagge (C) och Gun-Britt Hermansson (C) yrkar 
bifall till Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till budget för 2023. 

Leif Kinle (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget för 2023. 

Michael Relfsson (FO) yrkar bifall till Folkviljan Orusts förslag till budget för 2023. 

Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget för 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag till beslut är huvudförslag. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till budget mot Vänsterpartiets förslag 
till budget och finner att Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till budget antaget som 
motförslag. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till budget mot Folkviljan Orust 
förslag till budget och finner att Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till budget antaget som 
motförslag. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till budget mot Sverigedemokraternas 
förslag till budget och finner att Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till budget antaget som 
motförslag. 

Beslutsgång 4 
Ordförande ställer Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till budget mot Maritha Dyfvermans 
(Obe.) förslag till budget och finner att Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till budget antaget 
som motförslag. 

Beslutsgång 5 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Centerpartiets och Miljöpartiets 
förslag till budget och finner att kommunfullmäktige antagit kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning begärs 
Följande beslutsgång godkänns av kommunfullmäktige. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut 

Nej-röst för Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till budget. 
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Omröstningsresultat 
Med 21 ja-röster, 9 nej-röster samt 5 som avstår beslutar kommunfullmäktige anta 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Hur var och en röstat framgår av separat omröstningsprotokoll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Majoritetens förslag till budget 2023 med plan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01 
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan för 2023-2027 med utblick mot 2032 daterad 2022-06-01 
Samverkansprotokoll enligt MBL § 11 och 19, Centrala samverkansgruppen 2022-06-09 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Revisorer 
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INLEDNING 
Budgeten har tagits fram av den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna 
och Liberalerna för Orust kommun.  

Budgetförslaget är samma förslag som fullmäktige antog 2022-08-18 § 87, med enda skillnaden att den nu 
är kompletterad med den politiska plattformen för mandatperioden och därtill riktade politiska uppdrag.  

Budgeten för 2023 bygger på bedömningar från april 2022. Omvärlden har sedan dess varit turbulent och 
de ekonomiska utsikterna för 2023 och framåt svåra att bedöma. Kommunen kan räkna med högre 
kostnader inom flera områden. Tack vare flera goda år med stora överskott har kommunen beredskap att 
möta lågkonjunkturen och med åtgärder hantera eventuella avvikelser under 2023. Budget och flerårsplan 
är ett långsiktigt styrmedel och därför har utgångspunkten varit att inte revidera budgeten förutsatt att den 
politiska ledningen inte förändrats på grund av det allmänna valet till fullmäktige. 

Sammanfattning 

Kommunens ekonomi har utvecklats mycket positivt de senaste fem åren. En hög resultatnivå, amortering 
av låneskulden, budgetföljsamhet och befolkningsökning är positiva signaler på en god ekonomisk 
utveckling. Dessutom har skattesatsen sänkts sedan år 2019 med 25 öre per år, totalt 1 krona under hela 
mandatperioden.  

Under den senaste mandatperioden har stora satsningar skett i verksamheterna till bl.a. volymförändringar 
inom förskola, skola och äldreomsorg, digitala lösningar, uppbyggnad av förebyggande stöd och hjälp 
samt behandlingsinsatser på hemmaplan, offentliga toaletter, mötesplatser och trivselhöjande insatser i 
tätorterna, minskad handläggningstid till bygglov, trygghetsboende samt förebyggande insatser för barn 
och unga.  

Budgeten för 2023 med plan för 2024-2025 innehåller fortsatt stora satsningar till verksamheterna. Från 
och med år 2023 tillförs sektorerna närmare 25 mnkr i satsningar och dessutom närmare 35 mnkr i pris- 
och löneökningar. Fram till och med år 2025 tillförs sektorerna totalt 36 mnkr i satsningar. 
Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd tilldelas driftbudgetramar per sektor. Myndighetsnämnderna 
har inget planerings- eller verksamhetsansvar och tilldelas därför ingen budgetram. 

Ökad tillgänglighet, bättre service och mer förebyggande arbete för våra barn och unga är den röda tråden 
i majoritetens budget. Orust skolor ska fortsatt vara bland de bästa i Västra Götaland. Alla barn ska få den 
bästa starten i livet. Budgeten innehåller fortsatta satsningar på hemmaplanslösningar, i form av 
boendestöd, stödboende för socialpsykiska behov och korttidsboende LSS för barn och unga.  

Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 mnkr för att förbättra vår service och 
tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter och för att förstärka utvecklingsenheten för att kunna 
arbeta mer offensivt med näringslivet och turismfrågor. 

Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 mnkr för år 2023 och 6,6 mnkr för hela planperioden för 
volymförändringar inom förskola och skola samt för att förstärka och utöka tidiga insatser genom 
utvecklad samverkan mellan skola och omsorg. Målet är att ännu tidigare jobba förebyggande och undvika 
att barn och ungdomar hamnar i utanförskap. 

Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 mnkr för år 2023 och 19,7 mnkr för hela planperioden för 
volymförändringar inom äldreomsorg samt förstärkning på förebyggande stödverksamheter såsom Klubb 
Busa och projekt Timmerhult. Klubb Busa riktar sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och 
projekt Timmerhult syftar till att både skapa meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför 
arbetsmarknaden och för de med daglig verksamhet samt som ett led i vårt hållbarhetstänk för återbruk. 
Dessutom tillförs sektorn en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till vissa personalgrupper. 

Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 mnkr för år 2023 och 2,6 mnkr för hela planperioden 
för att höja investeringsbidraget till våra viktiga föreningar och förstärkningar inom miljö- och 
bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten för att höja servicenivån och till bygglovsenheten för 
att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta näringslivets och kommunmedlemmarnas 
förväntningar. Likt vissa personalgrupper inom sektor omsorg får medarbetare inom kost och lokalvården 
en arbetsmiljösatsning på arbetsskor. 
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Det finns fortsatt en ambition om sänkt skattesats till en nivå som ligger närmare grannkommunerna. 
Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 10 öre under år 2023, 10 öre under år 2024 och 15 öre under 
år 2025, sammantaget 35 öre under planperioden. För mandatperioden planeras att skattesatsen sänks med 
totalt 50 öre. Utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna kan innebära både ett högre och lägre 
tempo när det gäller skattesänkningen. 

Årets resultat budgeteras till ett överskott som följer det finansiella målet. Resultatnivån under 
planperioden budgeteras till mellan 22-25 mnkr, vilket motsvarar 2-2,3 % av skatter och statsbidrag.  

Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. Från år 2023 ingår hållbarhetsarbetet 
tydligare med Agenda 2030 i målstyrningen. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är utifrån 
förutsättningarna i budgeten möjliga att uppnå under hela planperioden.   

Kommunen är inne i en expansiv fas med stora investeringar till följd. Under hela planperioden 
budgeteras en investeringsnivå på högst 625 mnkr. Satsningar sker bland annat på två nya förskolor, 
ombyggnad och utbyggnad av reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny brandstation, ny 
gruppbostad samt gång- och cykelvägar. 

Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas öka 
med högst 263 mnkr till totalt en nivå på 803 mnkr i slutet av år 2025.  

Ekonomiska ställningstaganden 

Följande ekonomiska ställningstagande ligger till grund för budgeten: 

• Budgeten har upprättats i enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning. 

• Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 10 öre under år 2023, 10 öre under år 2024 och 15 
öre under år 2025, sammantaget 35 öre under planeringsperioden.  

• Skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknade på en befolkning som ökar med 40 invånare 
fram till år 2025. Den politiska ambitionen är högre och en ökad befolkning i åldern 25-64 år är 
avgörande för finansiering av den framtida välfärden. 

• Den politiska verksamheten tillförs en satsning på 1,6 mnkr per år för höjda politiska ersättningar 
samt förstärkning inom överförmyndarverksamheten till följd av den så kallade ställföreträdar-
utredningen.   

• Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 mnkr för att förbättra vår service 
och tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter och för att förstärka utvecklingsenheten 
för att kunna arbeta mer offensivt med näringslivet och turismfrågor. 

• Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 mnkr för år 2023 och 6,6 mnkr för hela planperioden för 
volymförändringar inom förskola och skola samt för att förstärka och utöka tidiga insatser genom 
utvecklad samverkan mellan skola och omsorg. Målet är att ännu tidigare jobba förebyggande och 
undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap. 

• Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 mnkr för år 2023 och 19,7 mnkr för hela planperioden 
för volymförändringar inom äldreomsorg, ekonomiskt bistånd och personlig assistans samt 
förstärkning på förebyggande stödverksamheter såsom Klubb Busa och projekt Timmerhult. 
Klubb Busa riktar sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och projekt Timmerhult syftar 
till att både skapa meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför arbetsmarknaden 
och för de med dagligverksamhet samt som ett led i vårt hållbarhetstänk för återbruk. Dessutom 
tillförs sektorn en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till vissa personalgrupper. 

• Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2,0 mnkr för år 2023 och 2,6 mnkr för hela 
planperioden för att höja investeringsbidraget till våra viktiga föreningar och förstärkningar inom 
miljö- och bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten för att höja servicenivån och till 
bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta näringslivets och 
kommunmedlemmarnas förväntningar. Likt vissa personalgrupper inom sektor omsorg får 
medarbetare inom kost och lokalvården en arbetsmiljösatsning på arbetsskor. 
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• År 2023 avsätts 2,15 mnkr som en pott för kommunstyrelsens förfogande. För 2023 finns beslut 
på finansiering av den nya översiktsplanen och samverkansprojektet mellan sektor omsorg och 
lärande. År 2024 och 2025 avsätts 1,0 mnkr per år för oförutsedda satsningar.  

• Den totala investeringsnivån (netto) begränsas till högst 210 mnkr år 2023, 215 mnkr år 2024 och 
200 mnkr år 2025. Satsning sker bland annat på två nya förskolor, ombyggnad och utbyggnad av 
reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny brandstation, ny gruppbostad samt gång- och 
cykelvägar. 

• För 2023 beräknas en nyupplåning ske med högst 85 mnkr och för hela planperioden med högst 
263 mnkr.  

• Internräntan sätts till 1,5 % för 2023 och preliminärt till 2,0 % för 2024 och 2025.  

• Försäljning av fastigheter, mark och tomter ska uppgå till minst till 5,0 mnkr per år under 2023 
och 2024 och 2,0 mnkr under 2025. 

• I potten ofördelad budget finns utrymme för budgetkompensation till sektorerna i 
detaljbudgetarbetet och under löpande år för kapitalkostnadsförändringar, löne- och prisökningar, 
indexhöjning av lokalhyror, kost och lokalvård samt i övrigt mindre tekniska justeringar såsom 
exempelvis PO-påläggsjustering (personalomkostnad), ökade priskompensation 2022 till följd av 
ökad inflation samt ett utrymme för inköp av arbetsskor till vissa personalgrupper inom sektor 
omsorg och samhällsutveckling. 
 

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  
Kommunallagen ställer krav på att kommunen i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs i 
bolag, stiftelser och föreningar ska ha en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Det 
innebär att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och med rimlig självfinansiering av investeringar 
samt att varje generation så långt som möjligt ska bära sina kostnader för den service som de konsumerar. 
Vidare anger kommunallagen att fullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för en god ekonomisk 
hushållning för den kommunala koncernen.  

Mål för koncernen 

För koncernen i Orust kommun blir mål och riktlinjer för koncernen inte tillämpningsbart då endast en 
stiftelse ingår i koncernen. En stiftelse, till skillnad från till exempel ett kommunalt bolag, saknar ägare 
som styr verksamheten. Stiftelsen styrs av stadgar där det bland annat framgår hur stiftelsen ska förvaltas 
och vilket ändamål stiftelsen har.  

Vår definition av god ekonomisk hushållning i den kommunala verksamheten 

För den kommunala verksamheten har fullmäktige beslutat om en definition av god ekonomisk 
hushållning samt beslutat om finansiella mål och mål för verksamheten för att god ekonomisk hushållning 
ska uppnås.  

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

Verksamhetsmålen mäts genom indikatorer. För att ett verksamhetsmål ska anses uppfyllt helt eller delvis, 
ska en övervägande andel av indikatorerna uppnått eller delvis uppnått målvärdet. Vissa indikatorer som 
till exempel mäter totalt för kommunen, kan i vissa fall väga tyngre än enskilda indikatorer för respektive 
sektor. En sammanvägd bedömning sker då oavsett hur många av indikatorerna som helt eller delvis 
uppnått målvärdet.  
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Måluppfyllelsen redovisas med symboler. En grön cirkel innebär att målet är 
uppfyllt och för indikatorerna en måluppfyllelse med minst 100 %. En röd 
kvadrat innebär att vi inte nådde målet och för indikatorerna en 
måluppfyllelse under 80 %. En gul romb indikerar att vi är på god väg eller 
delvis har nått målet, för indikatorerna symboliserar det en måluppfyllelse 
mellan 80-100 %. 

De övergripande målen beslutas i samband med budget och flerårsplanen 
och kan omprövas varje år. 

Styrmodell 

Vision och politisk plattform för mandatperioden 
är styrande för samtliga verksamheter. I budget-
dokumentet kan uppdrag utifrån den politiska 
plattformen riktas till en eller flera nämnder och 
sektorer. Uppdragen kan vara ettårigt eller flerårigt.  

Styrmodellen innehåller tre målområde som utgår 
från visionen. Dessa är samlingsbegrepp för ett 
antal uppsatta mål.  

 Attraktiv kommun 

 Hållbart samhälle 

 Attraktiv arbetsgivare 

De övergripande målen som kommunfullmäktige 
årligen beslutar om i budgeten mäts och följs upp 
av indikatorer med målvärde. De övergripande 
målen bryts ner av sektorn och eventuellt 
kompletterande indikatorer och uppdrag beslutas av 
nämnden i samband med beslut om 
uppdragsdokumentet och detaljbudget i november.  

Styrdokumenten är en viktig del av styrningen av kommunen och ska samspela med visionen och de 
övergripande målen. Grunduppdragen utgör den största delen av en kommuns verksamhet, och det är i 
kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas. Det vill säga det är kvalitetsstyrningen 
som visar om grunduppdraget uppfyller god kvalitet och effektivitet eller inte. Kvalitetsstyrningen följs 
upp av nyckeltal. 

Vision 2040 

Visionen beskriver den önskade och ideala målbilden för vår gemensamma strävan för att skapa 
framtidens Orust kommun. Visionen vänder sig till kommunen som organisation, men förhoppningen är 
att den även ska inspirera andra som våra invånare, företagare eller organisationer.  

Orust – den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv. 

Förklaring av värdeord: 

Grön som i landskapet och symbol för det fossilfria och ekologiska. 

Trygg som i grundad erfarenhet, ett gediget arv och en god plats för livet.  

Fri tanke som i tillåtande, öppen, demokratisk, innovativ och fritänkande. 

Ö som i unik och karaktärsfull. 

Drömmar som i viljan att leva och skapa med hjärtat. 

Får liv som i framtidstro och utveckling som blir verklighet. 

  

Teckenförklaring

Uppfyllt

Delvis uppfyllt/ 

på god väg

Ej uppfyllt
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Politisk plattform för mandatperioden  

Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har enats om 
följande samarbetsavtal och plattform för mandatperioden 2023-2026. 

Utgångspunkten för vårt samarbete i majoriteten är att långsiktigt skapa en stabil politisk ledning och en 
tydlig styrning.  

Det handlar om att vi fortsätter att utveckla Orust för allas bästa med en sund ekonomi, öppenhet, 
service, tillgänglighet, ansvar och hållbarhet. 

• Vår ambition är att sänka skatten så mycket som möjligt utan att det påverkar verksamheten 

• Vi fortsätter arbeta aktivt för att få till stånd vår nya Orustbro 

• Vi satsar på att ligga i framkant när det gäller teknikutveckling inom alla verksamheter 

• Kaprifolgårdens Café Tittin öppnas upp för att skapa möjlighet för äldre personer att i gemenskap 
äta en god måltid 

• Vi bygger fler hyresrätter på Orust 

• Vi satsar på Kulturhuset Kajutan och utreder en scenutbyggnad 

• Investeringsstödet till föreningarna utökas 

• Vi fortsätter med förbättringar av utemiljön i våra fyra tätorter 

• Där det är möjligt vill vi utveckla cykelleder 

• Alla elever i högstadium och gymnasium erbjuds ett Fritidskort till reducerat pris 

• Vi fortsätter hålla starkt fokus på att ytterligare utveckla kunskapsresultaten i grundskolan 

• Vi skapar ”En väg in” för alla ärenden som företagare har till kommunen 

• Vi utvecklar och breddar lärcentrets verksamhet så att fler kan studera på distans inom yrkes- och 
högskoleutbildning 

• Vi arbetar för färre barn i barngrupperna 2 dagar i veckan i förskolan 

Agenda 2030 

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, förverkliga 
de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och säkerställa ett varaktigt skydd för vårt klimat 
och vår miljö till år 2030. Kommunerna har en central roll i genomförandet. Från och med år 2023 ingår 
Agenda 2030 som en del i kommunens styrmodell samt mål- och budgetprocess. Under måltexterna och 
indikatorerna syns vilket Agenda 2030-mål som berörs.    

Finansiella mål 

Kommunens ekonomiska och finansiella planering ska präglas av långsiktighet och god ekonomisk 
hushållning som primär ledstjärna. Varje generation ska så långt som möjligt bära sina kostnader. I 
ekonomistyrningsprinciperna, beslutade av kommunfullmäktige, framgår de långsiktiga finansiella målen. 
Kommunfullmäktige beslutar i budget och flerårsplanen om målvärden med utgångspunkt från de 
långsiktiga finansiella målen. De budgeterade målvärdena överstiger de långsiktiga målen alla år i 
planperioden.   
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Mål för verksamheten 

Målområde 1 - Attraktiv kommun  

1. Ett gott bemötande och god tillgänglighet          Mottagare: alla sektorer 
Ett gott bemötande är avgörande för hur service och tjänster uppfattas. Invånare, företag och 
besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta vid kontakt med kommunen. 

Det är lätt att ta kontakt och på de mest förekommande frågorna får man svar direkt. 
Tillgängligheten per telefon, e-post och digitala tjänster ökar eftersom de prioriteras och utvecklas 
kontinuerligt i alla verksamheter. 

 

Indikator som mäter måluppfyllelse Sektor Utfall 
Orust 
2021 

Utfall alla 
kommuner 

2021 * 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Mål 
2025 

Andel som får svar på e-post inom en dag (%)  Ledning 
och 

verksam-
hetsstöd 

80 87 87 88 89 

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

Ledning 
och 

verksam-
hetsstöd 

46 43 54 70 75 

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

Ledning 
och 

verksam-
hetsstöd 

75 79 80 85 90 

Antalet nya e-tjänster i kommunen (st) Ledning 
och 

verksam-
hetsstöd 

20 - 15 15 15 

* Ovägt medel 

 

Riktade uppdrag utifrån den politiska plattformen  Sektor 

a) Under år 2023 särskilt arbeta med bemötande till kunder och brukare från 
administrativ personal t.ex. handläggare och chefer. I uppdraget ingår också att se över 
skriftliga svar via t.ex. brev och e-post.    

Alla 

b) Alla verksamheter arbetar för att ligga i framkant när det gäller teknikutvecklingen Alla 

Utgångspunkten är att de riktade uppdragen ska genomföras under mandatperioden om inget annat anges. 

 
  

Finansiella mål Mål Bokslut Budget Budget Plan Plan 

2021 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter 

och statsbidrag
2-4% 6,7% 2,8% 2,3% 2,3% 2,0%

Kommunens soliditet (inklusive pensionsskuld som 

uppstått före 1998)
svagt ökande 9,3% 11,2% 14,6% 15,6% 16,4%

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar minst 45% 151,1% 62,1% 45,0% 45,2% 47,0%
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2. En trygg och omtyckt kommun att leva, besöka och verka i        Mottagare: alla sektorer 
Orust har välkomnande och trygga miljöer. Kommunen bidrar och underlättar för naturliga 
mötesplatser för social samvaro, rekreation och upplevelser. I vår samhällsbyggnadsprocess bygger vi 
ett samhälle tillgängligt för alla. Det finns attraktiva bostäder för olika behov, generationer och 
livsstilar.   

Våra verksamheter kännetecknas av god kvalitet. Våra barn och unga får en bra start i livet och får 
med sig kunskaper för framtiden. Vi erbjuder stöd samt en trygg och god omsorg till de personer 
som behöver det för att få livet att fungera. Vår myndighetsutövning utförs förtroendegivande och 
rättssäkert. 

Det är enkelt att starta, utveckla och driva företag. Kommunen samordnar sina roller gentemot 
näringslivet och deltar i arbetet med att utveckla hållbara branscher samt bidrar till 
kompetensförsörjning.  

Våra medarbetare är goda ambassadörer, synliggör samt sprider information och goda värden om 
Orust. 

 

 

 

Indikator som mäter måluppfyllelse Sektor Utfall 
Orust 
2021 

Utfall alla 
kommuner 

2021 * 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Mål 
2025 

Färdigställda bostäder i småhus under året, 
antal/1000 invånare 

Samhälls-
utveckling 

1,6 1,2 Öka Öka Öka 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under 
året, antal/1000 invånare 

Samhälls-
utveckling 

1,6 2,2 Öka Öka Öka 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
trygghet, andel (%) 

Omsorg 85 88 Öka Öka Öka 

Brukarbedömning boende LSS totalt - 
Brukaren känner sig trygg med alla i 
personalen, andel (%) 

Omsorg 80 76 Öka Öka Öka 

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

 

Omsorg 94 75 Bibe
hålla 

Bibe
hålla 

Bibe
hålla 

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan, kommunal regi, antal 

Lärande 5,8 5,2 Min
ska 

Min
ska 

Mins
ka 

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

 

Lärande 88,9 84,7 Öka Öka Öka 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 

 

Lärande 82,6 70,8 Öka Öka Öka 

Vunna överklaganden % Alla 85 - 85 85 85 

Företagsklimat enligt SKR:s mätning Insikt – 
Totalt NKI (nöjd kund index) 

Ledning och 
verksamhets-

stöd 

64 (år 
2018) 

75  

(år 2021) 

Öka Öka Öka 
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Indikator som mäter måluppfyllelse Sektor Utfall 
Orust 
2021 

Utfall alla 
kommuner 

2021 * 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Mål 
2025 

Bäst att leva, Orusts placering i ranking av 
Sveriges kommuner enligt tidningen Fokus. 

Ledning och 
verksamhets-

stöd 

74 - Öka Öka Öka 

Antal inlägg på sociala medier (st) Ledning och 
verksamhets-

stöd 

- - Öka Öka Öka 

* Ovägt medel 
 

Riktade uppdrag utifrån den politiska plattformen  Sektor 

c) Kaprifolgårdens Café Tittin öppnas upp för att skapa möjlighet för äldre personer att 
i gemenskap äta en god måltid 

Omsorg, samhälls-
utveckling 

d) Hyresrätter ska prioriteras vid markanvisningar. Samhällsutveckling 

e) Utred kostnad och hur ett erbjudande kan se ut där alla elever i högstadiet och 
gymnasiet erbjuds ett fritidskort för resa kollektivt med buss på fritiden. 

Ledning och 
verksamhetsstöd 

f) Utred en breddning av kulturhuset Kajutans verksamhet med tillhörande 
scenutbyggnad. 

Samhällsutveckling 

g) Parkenheten fortsätter att utvecklas med fokus på utemiljön och trivselhöjande 
åtgärder i våra fyra tätorter. 

Samhällsutveckling 

h) Fokus på att ytterligare utveckla kunskapsresultaten i grundskolan. Lärande 

i) Vi skapar ”En väg in” för alla ärenden som företagare har till kommunen Ledning och 
verksamhetsstöd 

Utgångspunkten är att de riktade uppdragen ska genomföras under mandatperioden om inget annat anges. 

Målområde 2 – Hållbart samhälle 

3. En miljömässig hållbar utveckling          Mottagare: alla sektorer 
Kommunen bidrar till en miljömässig hållbar utveckling genom att stötta de som lever, besöker och 
verkar i kommunen att agera mer hållbart. Det görs till exempel genom att utveckla kommunalt 
vatten och avlopp, miljötillsyn och miljöprojekt, samhällsplanering, utbildning, upphandling, 
avfallshantering samt att verka för klimatsmart resande och förbättrad infrastruktur såsom till 
exempel nya gång- och cykelvägar. Kommunens natur- och vattenområden värnas och utvecklas.  

Våra verksamheter arbetar med miljöfrågor i vardagen och med att minska sin miljöpåverkan. 
Utgångspunkten i arbetet är de nationella miljömålen och kommunens klimatlöfte. 

 

 

 

 

Indikator som mäter måluppfyllelse Sektor Utfall 
Orust 
2021 

Utfall alla 
kommuner 

2021 * 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Mål 
2025 

Energianvändning i kommunens ägda 
fastigheter (MWh/år) 

Samhälls-
utveckling 

9 419 - Minska Minska Minska 

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (%) 

Samhälls-
utveckling 

 

59 29 (år 2020) Öka Öka Öka 
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Indikator som mäter måluppfyllelse Sektor Utfall 
Orust 
2021 

Utfall alla 
kommuner 

2021 * 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Mål 
2025 

Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, andel (%) 

Samhälls-
utveckling 

 

 

36,3 44,1 Öka Öka Öka 

* Ovägt medel 
 

Riktade uppdrag utifrån den politiska plattformen  Sektor 

j) Arbeta fram innovativa lösningar för att utveckla cykelleder där det är fysiskt och 
ekonomiskt möjligt 

Samhällsutveckling, 
ledning och 

verksamhetsstöd 

Utgångspunkten är att de riktade uppdragen ska genomföras under mandatperioden om inget annat anges. 
 

4. En social hållbar utveckling   Mottagare: alla sektorer 
Faktorer som en trygg miljö, studier, egen försörjning, meningsfullhet och god hälsa är 
grundförutsättningar för ett gott liv.  

Allt fler lider av psykisk ohälsa, framförallt fler barn och unga. Genom att vi satsar på fler 
förebyggande åtgärder och tidiga insatser minskar konsekvenserna för såväl de enskilda individerna 
som det framtida välfärdssamhället. 

 

Indikator som mäter 
måluppfyllelse 

Sektor Utfall 
Orust 
2021 

Utfall alla 
kommuner 

2021 * 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Mål 
2025 

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

Ledning och 
verksamhets-

stöd 

11  

(2019) 

6  

(VGR 2019) 

Minska - - 

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

Ledning och 
verksamhets-

stöd 

15 
(2019) 

7  

(VGR 2019) 

Minska - - 

Ungas hälsa i åk. 4, andel (%) som 
mår dåligt eller mycket dåligt just nu.  

Lärande - - Minska Minska Minska 

Ungas hälsa i åk. 8, andel (%) som 
mår dåligt eller mycket dåligt just nu.  

Lärande - - Minska Minska Minska 

Andel elever som har mindre än 15 
% frånvaro (%) 

Lärande - - Öka Öka Öka 

Invånare 16-24 år som varken 
arbetar eller studerar, andel (%) 

 

 

Omsorg 5,1 
(2019) 

6,5 (2019) Minska Minska Minska 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta 
hushåll, andel (%)  

 

Omsorg 

 

 
 

5,8 
(2020) 

8,9  

(2020) 

Minska Minska Minska 

* Ovägt medel 
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Riktade uppdrag utifrån den politiska plattformen  Sektor 

k) Utred hur vi kan utveckla och bredda vuxenutbildningens lärcentrum så att fler kan 
studera på distans inom yrkes- och högskoleutbildning 

Lärande 

l) Utred färre barn i förskolans barngrupper under två dagar i veckan.  

 

Lärande 

Utgångspunkten är att de riktade uppdragen ska genomföras under mandatperioden om inget annat anges. 

Målområde 3 - Attraktiv arbetsgivare 

5. Kompetensförsörjningen ska tryggas genom fokus på ett hållbart arbetsliv      Mottagare: alla  
sektorer 

Orust kommuns arbetsmiljöarbete leder till att alla medarbetare känner trivsel, engagemang och 
arbetsglädje på sin arbetsplats som därmed bidrar till ett gott resultat och att sjukfrånvaron sänks.  

En hög motivation, delaktighet och en positiv känsla när man går till jobbet ger stolta medarbetare 
och goda förutsättningar till utveckling av verksamheten. Stolta och kompetenta medarbetare är de 
bästa ambassadörerna för kommunen.  

   

 

Indikator som mäter måluppfyllelse Sektor Utfall 
Orust 
2021 

Utfall alla 
kommuner 

2021* 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Mål 
2025 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt 
(%) 

Ledning och 
verksamhets-

stöd 

9,6 7,5 Minska  Minska  Minska  

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen – Totalindex (Index 0-100) 

Ledning och 
verksamhets-

stöd 

80 79 81 81 82 

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen – Motivationsindex (Index 0-
100) 

Ledning och 
verksamhets-

stöd 

81 79 81 81 82 

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen – styrningsindex (Index 0-100) 

Ledning och 
verksamhets-

stöd 

79 79 80 80 81 

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen – ledarskapsindex (Index 0-
100) 

Ledning och 
verksamhets-

stöd 

80 78 81 81 82 

Heltidsarbetande månadsavlönade, 
kommun, andel (%)  

 

Ledning och 
verksamhets-

stöd 

65 
(År 

2020) 

66  

(År 2020) 

Öka  Öka  Öka  

Andel stolta medarbetare med Orust 
kommun som arbetsgivare, totalt 
kommunen (%) 

Ledning och 
verksamhets-

stöd 

87,5 - Bi-
behålla 

Bi-
behålla 

88 

* Ovägt medel 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  
I början av året förbereds förslag till förutsättningar för kommande budget- och planperiod. Förutsättningarna ligger till 
grund för det fortsatta budgetarbetet. Beslutet tas i kommunstyrelsen i januari. Under budgetarbetet på våren arbetar 
sektorerna utifrån förutsättningarna. Olika analyser tas fram och presenteras, dels muntligt på budgetdagar och dels i 
skriftlig form. Från maj månad och fram till augusti, då kommunfullmäktige beslutar om budget med flerårsplan, tar 
politiken fram sina budgetförslag. Majoritetens förslag tas fram först och presenteras som kommunstyrelsens förslag. 

Omvärldsanalys  

En grundläggande förutsättning för planeringen de kommande åren är att se kommunen i ett omvärldsperspektiv. 
För kommuner liksom för företag spelar omvärlden i ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv en allt större roll. 
Yttre omständigheter kan komma att påverka Orust kommun. Några av de faktorer som kan påverka är 
konjunkturutvecklingen, den allmänna pris- och löneutvecklingen i samhället och olika riksdagsbeslut som berör det 
kommunala verksamhetsområdet. 

Sveriges och kommunernas ekonomi 

Utdrag ur SKR:s Ekonomirapporten, maj 2022  

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner och regioner med en rekordstark 
ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska 
utmaningar. Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommuner och regioner 
inte rår över. På kort tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i 
Ukraina och de konsekvenser det medför. Kriget medför ett stort lidande för Ukrainas befolkning, men 
det har också kommit att påverka både nuläget och framtidsutsikterna för svenska kommuner och 
regioner. Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och tillsammans med stigande pensions-
kostnader bedömer SKR att resultaten i sektorn faller kraftigt. Samtidigt blir utmaningen med demografins 
utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.  

Den svenska ekonomin återhämtade sig snabbt efter nedgången som följde av nedstängningar och 
restriktioner såväl i omvärlden som på hemmaplan. Återhämtningen efter pandemin fortgår i år men 
BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av situationen i vår omvärld. 

Det ekonomiska resultatet i kommunsektorn var rekordhögt 2020, för att överträffas 2021. Även 2022 
beräknas resultatet bli starkt, om än på en mer normal nivå, för att sedan falla till ett beräknat underskott 
2023. Både 2020 och 2021 års starka resultat berodde främst på tillfälligt höga statsbidrag och betydligt 
högre skatteintäkter än förväntat och inte på överskott i verksamheterna.  

Det snabba fallet till 2023 är en följd av att inflationen ökar rekordsnabbt, till och med snabbare än 
skatteintäkterna. I synnerhet ökar priserna på vissa varor och tjänster, men även räntekostnaderna ökar. 
Inflationen påverkar även pensionskostnaderna som beräknas öka med hela 31 miljarder kronor 2023 
jämfört med 2022. Skatteunderlaget urholkas realt sett till följd av ökade priser, vilket innebär minskad 
köpkraft. Till detta ska läggas att kommuner och regioner ska finansiera en förändrad befolkningsstruktur 
med fler invånare och en större andel äldre. SKR bedömer att kommunernas och regionernas samman-
lagda resultat faller till ett underskott på 3 miljarder kronor om inga åtgärder eller intäktsförstärkningar 
vidtas. 

De kommande åren är bristen på arbetskraft en av de största utmaningarna för såväl kommuner och 
regioner som hela näringslivet. I välfärdssektorn uppstår de största behovsökningarna kommande år inom 
äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister efterhand uppnår 80 år, och att behovet av 
vård och omsorg ökar i takt med stigande ålder. Under kommande tio år ökar befolkningen totalt med 
512 000 personer, varav personer i arbetsför ålder ökar med 250 000. Personer som är 80 år och äldre 
ökar mest både till antal och i procent, med 264 000 personer, eller drygt 47 %. Med dagens personaltäthet 
behöver drygt hälften av ökningen av den arbetsföra befolkningen ha tagit anställning i kommuner och 
regioner om tio år.  

Kommuner och regioner behöver vidta åtgärder både för att möta de ekonomiska utmaningarna liksom 
svårigheterna att lösa kompetensförsörjningen framöver. 
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SWOT-analys  

SWOT-analysens syfte är belysa såväl interna som externa faktorer som kan vara positiva eller negativa för Orusts 
utveckling. SWOT-analysen har uppdaterats inför den nya mandatperioden utav förvaltningen och stämts av med 
kommunstyrelsen på budgetdagen inför budget 2023-2025.  

Positiva faktorer 
 

Negativa faktorer 

Styrkor 
 
Attraktiv och trygg livsmiljö – Sverige i miniatyr 
Hög kvalitet i vår kärnverksamhet 
Hög andel stolta medarbetare 
Förvaltning som arbetar med helheten 
 

Svagheter 
 
Bostadsförsörjning 
Kompetensförsörjning 
Brist på mötesplatser 
 

Möjligheter 
 
Marina näringar 
Ökad samverkan 
Teknisk och digital utveckling 
Mobilitet och utvecklad infrastruktur 
Förutsättningar för fler alternativa boendeformer 
 

Hot 
 
Klimatpåverkan 
Effekt- och strömförsörjning 
Psykisk ohälsa 
Demografisk utveckling 
 

Styrkor  

Orust erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö i ett varierat landskap med stor biologisk mångfald. 

Upplevelsen är genom olika typer av mätningar att kommunen erbjuder generellt en hög kvalitet i vår 
kärnverksamhet. För att bibehålla en god ekonomisk utveckling och möta framtidens utmaningar krävs ett 
fortsatt arbete med att analysera effektivitet, kostnader och kvalitét i våra verksamheter. Vår uppgift är att 
leverera så mycket välfärd som möjligt för varje skattekrona och det är inte självklart att högre kostnader 
per automatik innebär en bättre verksamhet. 

En hög andel av medarbetarna i kommunen är stolta över att arbeta i Orust kommun (87,5 % år 2021) 
och många skulle rekommendera kommunen som arbetsgivare (84 % år 2021). Andelen har ökat jämfört 
med tidigare år. Det är oerhört positivt och mycket viktigt för kommunen i uppdraget att vara en attraktiv 
arbetsgivare och för att möjliggöra kompetensförsörjningen nu och i framtiden. 

Kommunens medarbetare arbetar i en förvaltning under kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd. 
Under de senaste åren har helheten framför delarna varit mer i fokus och en förändring där sektorer och 
verksamheter allt mer arbetar över gränserna märks. För att möta framtidens utmaning är det en allt mer 
avgörande roll är att gå från "individer med kompetens" till ett ”system med förmåga”.  

Svagheter  

Kommunen har en homogen bostadsmarknad med en stor andel småhus. Det råder brist på lägenheter 
och bostadsalternativ anpassade till olika förutsättningar.  

Kompetensbrist och personalförsörjning har varit ett hot under flera år och nu börjar vi se alltmer effekter 
av det inom många yrkesgrupper. Pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer att 
ställa stora krav på kommunens kompetensförsörjning. Detta är en prioriterad fråga som sektorerna 
arbetar med övergripande, strategiskt och operativt. Flera tjänster påverkas av det som händer i omvärlden 
och på arbetsmarknaden konkurrerar vi om arbetskraft både med privata näringslivet och kommunerna i 
regionen. Att komma till rätta med kommunens höga sjuktal är också en förutsättning för att kunna 
hantera de kommande utmaningarna. 

Platser för människor att mötas på är viktiga för socialisering, känsla av gemenskap, stadsliv och trygghet. 
Mötesplatser kan vara både publika och kommersiella, till exempel ett litet torg, en park eller ett café. 
Samhällena på Orust har brist på sådana platser, speciellt vintertid. 
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Möjligheter  

Det märks ett ökat intresse för att etablera marina näringar i vårt område. I kommunen finns det goda 
förutsättningar att utveckla en ny bransch. 

Samhällsutvecklingen är avhängig av hur väl kommunen, i samverkan med andra aktörer, lyckas ta tillvara 
på den potential som finns och den potential som kan utvecklas tillsammans med andra.  

Digitalisering är en del av välfärdslösningen och allt fler områden kommer att kompletteras med digitala 
hjälpmedel. Vi behöver arbeta systematiskt, samordna, prioritera och fatta välgrundade beslut i alla frågor 
som rör vårt utvecklings- och förändringsarbete. Kommunen har en digital agenda som pekar ut mål och 
riktning för kommunens digitaliseringsarbete. Alla sektorer har ett stort antal digitaliseringsprojekt på 
gång, men det är också krävande för både organisation och brukare.  

För första gången på många år finns det strategier och planer framarbetade för fler och attraktiva bostäder 
med olika upplåtelseformer. En viljestyrd planering med fokus på tillväxt i tätorterna kommer att lyfta 
Orust som boendekommun. Tillväxten kräver hållbara infrastrukturlösningar för trafikflöden till och från 
ön, liksom lösningar på klimathot som översvämningsproblematik. En framtida broförbindelse mot 
Stenungsund är en förutsättning för tillväxt och ser nu ut att kunna bli verklighet. Mobilitet handlar om 
människors möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå. Det ska kunna ske så 
effektivt, snabbt, säkert och miljövänligt som möjligt. 

Hot  

Klimat-, hållbarhets-, energifrågor och cirkulära lösningar kommer definitivt att tillhöra de framtida 
utmaningarna för samtliga samhällssektorer i kommunen. I takt med ett allt mer elektrifierat samhälle 
krävs en stabilare energi- och strömförsörjning till Orust.  

Trenden att allt fler unga mår dåligt på Orust är alarmerande. Precis som övriga kommuner har Orust en 
stor frånvaro bland eleverna. Kommunen har också en hög andel föräldrar med psykisk ohälsa och därför 
behöver vi få till fler insatser riktade mot denna grupp, eftersom vi kan se att barn med problematisk 
frånvaro ibland kan härledas till att de lever med föräldrar som lider av psykisk ohälsa.  

För Orust, liksom de flesta av landets kommuner, är frågan om hur man ska lösa finansieringen av 
välfärdstjänster och service i framtiden en stor utmaning. De demografiska behoven ökar samtidigt som 
skatteintäkterna på sikt minskar på grund av bland annat lägre andel i arbetsför ålder. Framförallt den 
ökade andelen invånare i åldern 80 år och äldre i kombination med kommande pensionsavgångar kan bli 
problematisk. Utveckling av välfärdsteknik, självservice och andra arbetssätt är nödvändig för att möta den 
stora volymökningen. Förebyggande åtgärder i hälsa och bostäder är andra sätt att möte framtida behov. 

Sektorernas större verksamhetsförändringar och behov av utökad budgetram  

Under våren arbetar sektorerna fram budgetförutsättningar som utgör underlag i budgetprocessen och till de politiska 
partierna i arbetet med budgetförslagen. Nedan redovisas ett utdrag från sektorernas budgetförutsättningar och en 
sammanställning över de behov av utökad budgetram som sektorerna redovisat i vårens budgetarbete. Detta kan jämföras 
med de satsningar som den politiska majoriteten valt att fokusera på under planperioden. Satsningarna framgår under 
rubriken driftsbudget och politiska prioriteringar. 

Politisk verksamhet  

Revisionen har önskemål om att kunna utföra fler revisioner under 2023 och på så sätt bidra till en ökad 
utveckling för kommunen. Behovet är 0,2 mnkr. Beslutet om förändrade ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda träder i kraft i samband med den nya mandatperiodens inträde. Kostnaderna kommer 
därmed att öka med 1,2 mnkr per år.  

Överförmyndarnämnden aviserar att man måste utöka verksamheten från 6,25 till 8,25 på grund av den så 
kallade Ställföreträdarutredningen. Den innebär bland annat att ärenden som tidigare hanterats av 
tingsrätten flyttas till överförmyndaren. Kostnaderna ökar därmed med 0,4 mnkr per år. 

År 2024 är det allmänt val till Europaparlamentet, vilket innebär en kostnadsökning med 0,4 mnkr.  
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Sektor ledning och verksamhetstöd 

1 januari 2020 gick vi in i ett nytt avtal gällande företagshälsovård som upphandlades gemensamt med ett 
antal kranskommuner. Vissa delar i avtalet är dyrare än tidigare och budgeterad nivå räcker inte. 

Sektorn arbetar med och utvecklar kommungemensamma processer. IT-verktygen behöver ständigt 
utvecklas för att vi ska arbeta på ett modernt och effektivt sätt. Leverantörer av IT-verktyg utvecklar också 
nya produkter som är intressanta att implementera för att underlätta arbetet för chefer och handläggare. 
Ett nytt budget- och prognosverktyg efterfrågas liksom analys- och beslutsstöd som kan ge cheferna 
samlad ekonomi-, personal- och verksamhetsinformation.  

Licenskostnaden ökar i samband med övergång till Microsoft365 eftersom alla användare behöver ha 
personlig licens för att kunna logga in mot plattformen. Budgeten ökades inför år 2022, men då hade vi 
inte kännedom om den faktorn. 

Inom avgiftsområdet dyker en ny avgift upp från och med halvårsskiftet 2022. Det rör en ny lagstiftning 
där kommunen måste tillhandahålla en visselblåsarfunktion. Färdtjänstavgiften har förändrats och sänkts, 
vilket gör att avgifterna blir lägre. Dessutom räknar vi med att fler kommer att använda färdtjänst igen och 
volymen kommer att återgå till en mer normal nivå. Det finns fortsatt behov av extra handläggare som 
hanterar skuldrådgivningen. Sektorn fick en tillfällig budgetökning år 2022 på 0,1 mnkr, men den behöver 
kvarstå även år 2023. 

Det är är allt mer svårt att rekrytera medarbetare till många av verksamheterna. Vi står inför en stor 
utmaning när det gäller kompetensförsörjning. Det är därför av yttersta vikt att vi är en attraktiv 
arbetsgivare. Friskvårdsbidraget är viktigt för vår attraktivitet men också för att vi vill ha medarbetare som 
mår bra och rör på sig på sin fritid. I jämförelse med övriga kommuner i vårt område så är Orust 
kommuns friskvårdsbidrag lågt. En höjning från dagens 800 kr per år och medarbetare till 1 200 kr gör att 
vi närmar oss övriga kommuner i vårt område. Detta motsvarar en årlig kostnad på 0,25 mnkr. 

Utvecklingsenheten tar idag ett allt större ansvar i att samordna gemensamma frågor. Det gäller tex 
övergripande samhällsplanering och strategiska miljöfrågor. Inom enheten hanteras även kollektiv-
trafikfrågor, mobilitet, EU-program, fonder, turism och näringsliv. Genom att tillföra en tjänst som 
kommunutvecklare skulle ambitionsnivån, som idag är låg, kunna höjas avsevärt. Det är troligt att en höjd 
ambitionsnivå tydligt skulle märkas bland de som efterfrågar våra tjänster. 

Satsningen på ett kontaktcenter har kostnadsberäknats till ca 3 mnkr. Kontaktcenter kommer i första hand 
att avlasta verksamheterna med enklare arbetsuppgifter med en stor volym. Det föreslås därför att det görs 
en budgetminskning i sektorerna motsvarande det stöd de erhåller från kontaktcenter. Denna budget-
förändring bedöms till 2 mnkr. Eftersom kontaktcenter har längre öppettider och dessutom möjlighet att 
hantera de inkommande ärendena mer effektivt kommer samtidigt en kvalitets- och produktivitetsökning 
att ske. Därför föreslås att det tillskjuts 1 mnkr, som i annat fall belastar sektorerna. 

Sektor lärande 
 

Volymbaserade kostnadsökningar 
Antalet elever i särskolan har ökat kraftigt senaste åren och fortsätter växa. Bedömningen är att särskolans 
organisation behöver öka med drygt tre årsarbetare from hösten 2022 och det innebär behov av utökad 
ram med 1,9 mnkr för 2023. Hösten 2023 ökar gymnasiesärskolan med 7 elever och i budgetutökning för 
att finansiera den volymökningen beräknas en ökad kostnad med 0,8 mnkr. Blickar man framåt till budget 
2024 behöver gymnasiesärskolan utökad budget med ytterligare 0,6 mnkr, för att sedan minska i elevantal 
och budgeten kan justeras nedåt 2025. Dessa 1,9 mnkr till särskolan och 0,8 mnkr till gymnasieskolan som 
avser 2023 är kostnadsökningar som inte går att undvika.  

Kvalitetsrelaterade kostnadsökningar 
De kommunala förskolornas budget bygger på personaltäthet på 5,8 och att 1/3 är barnskötare och 2/3 är 
förskollärare 2022. Skulle man istället ge förskolorna möjligheten att ha personaltäthet 5,5 barn per 
årsarbetare, men inte sänka andelen förskollärare, skulle det innebära att de kommunala förskolorna 
behöver 2,4 mnkr i budgetutökning. Effekten av ökad kostnad per barn i de kommunala förskolorna ger 
ökad ersättning per barn till kommunens tre fristående förskolor med 0,3 mnkr. Totalt ett ökat 
budgetbehov med 2,7 mnkr. Jämförelsemått för riket gällande personaltäthet förskolan var 2021 5,2. Med 
hjälp av det nya verksamhetssystem som nu införs kommer man tydligare kunna se beläggningen av barn 
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under dagen/veckan/året och på ett bättre sätt kunna planera, vilket tillsammans med en ökad 
personaltäthet 2023 skulle kunna göra att Orust kanske inte till 100 % når Skolverkets riktmärke kring 
mindre barngrupper, men en god bit på väg.  

Ett samarbetsprojekt pågår mellan sektor lärande och omsorg för att stärka det gemensamma arbetet med 
de mest utsatta barnen och ungdomarna. En temporär budgetutökning har skett för att finansiera detta 
projekt och från våren 2023 ska projektet drivas inom ram. Lärande kommer inom ram finansiera 
lärandets del av anställde som nu arbetar i projektet. Önskemål finns dock att utöka projektet med 
ytterligare en person. Syftet är att stärka det arbete som påbörjats och kunna jobba med bredare målgrupp 
än vad som finns idag. 0,35 mnkr är sektor lärandets behov för att kunna finansiera ytterligare 50 % tjänst 
(delfinansiering med sektor omsorg). Fler anställda inom förskolan och utvidgat samarbetsprojekt innebär 
en kvalitetsökning men är insatser som sektor lärande behöver budgettillskott för att kunna genomföra. 
Bedöms inte möjligt att få till inom ram 2023. 

Sektor omsorg 

Det stora omställningsarbetet med att arbeta förebyggande och med stöd och hjälp i kommunen 
(hemmaplanslösningar) kommer ta ett tag att fullt ut genomföra med full effekt, men kommer på sikt göra 
stor nytta genom att kunna möta nya behov och öka insyn och uppföljning.  Målet är att kunna vara 
effektiva både ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv, där vi mäts utifrån nuläget, genom förhindrande av 
nya placeringar och därmed ökande kostnader till ett ny-läge. En förutsättning för ett lyckat arbete på 
hemmaplan samt förändringar i lagstiftning är att bemanningen inom Barn och Unga utredning är 
tillräcklig, en utökning av en tjänst bedöms nödvändig för att klara uppdraget (0,8 mnkr).  

Kopplat till ovanstående är också en anpassning av verksamhetssystemet inom individ- och 
familjeomsorgen (Life Care IFO). Systemet behöver moderniseras och anpassas för att möta nya behov, 
arbetssätt och lagstiftning. 

Under åren 2020-2022 har verksamheten genomgått en pandemi vilket gjort att sjuktalen varit konstant 
höga. Detta har delvis kompenserats av staten. Men sjuktalen har även innan pandemin varit höga och de 
behöver sänkas. En minskad sjukfrånvaro ger lägre kostnader och minskade arbetsmiljöproblem såklart 
men utmaningarna är flera. Detta ett omställningsarbete som kräver långsiktighet och uthållighet, därför 
äskar sektorn om ett tillskott om 3,2 mnkr. 

I en lagrådsremiss föreslår regeringen lagändringar som ska stärka rätten till personlig assistans för 
personer med psykisk funktionsnedsättning samt öka rättssäkerheten för barn som är i behov av assistans. 
Detta tillsammans med ett högre antal timmar personlig assistans beslutade än budgeterade, äskar sektorn 
om ett tillskott om 2,0 mnkr för att klara kostnadsökningarna. 

Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd har under flera år varit högre än vad som budgeterats. Det 
är inte heller realistiskt att räkna med att behovet av försörjningsstöd kommer minska i närtid. Risken är 
snarare att behovet av försörjningsstöd kommer öka med anledning av det förändrade världsläget samt 
ökade levnadskostnader, för att klara sektorns kostnadsökningar bedöms ett tillskott behövas om 2,0 
mnkr. 

Uppstart av en ny verksamhet lokaliserad till Timmerhult diskuteras. För att klara drift av en sådan 
verksamhet behöver verksamheten utöka med en arbetsledare, vilket ger behov av tillskott om 0,6 mnkr. 

För att en implementering av projekt BUSA, som sektor omsorg bedriver tillsammans med sektor lärande 
bedöms att ett tillskott om 0,9 mnkr är nödvändigt. 

I mitten av planperioden behöver kommunen planera för fler LSS-boende då antalet brukare ökar. 

Sektor samhällsutveckling 

Utredning pågår kring intraprenad för Strandgårdens kök. Vid ett införande behövs en utökad bemanning. 

Därutöver ger ett ökat öppethållande av köket till sju dagar per vecka behov av utökad budget, 
sammantaget 0,9 mnkr. 

En översyn av föreningsstödsreglerna pågår. När det gäller föreningsbidrag till investeringsstöd föreslås att 
det sker en stegvis återgång till tidigare nivå. Behovet av ökad budget uppgår till 0,6 mnkr 2023, 0,9 mnkr 
2024 och 1,2 mnkr 2025.   
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I budget och flerårsplan 2022-2024 tillfördes byggenheten två extra bygglovshandläggare under 2022, som 
minskades till en extra handläggare under 2023. För att nå en effektivare ärendeprocess önskar sektorn 
bibehålla två handläggare, vilket ger behov av utökad budget om 0,6 mnkr för 2023 och 1,2 mnkr för 2024 
och framåt. 

Miljöenheten har ett ökat budgetbehov med 1,1 mnkr avseende en vattensamordnartjänst och en 
miljöinspektör. Vattensamordnartjänsten har tidigare finansierats genom externa projektmedel. Behovet av 
miljöinspektör är för att kunna utöka tillsynen samt för att möta den ökade ärendemängden. Denna är 
delvis taxefinansierad. 

Sektorernas behov av utökad budgetram 

Nedanstående tabell visar en sammanställning över de behov av utökad budgetram som sektorerna 
redovisat i vårens budgetarbete (utöver volymförändringar som hanteras inom den övergripande 
resursfördelningsmodellen). 

Sektor, mnkr 2023 2024 2025 

Politisk verksamhet 1,8 1,8 1,8 

Ledning och verksamhetsstöd 4,0 4,0 4,0 

Lärande 5,8 6,4 5,5 

Omsorg 9,9 10,4 10,4 

Samhällsutveckling 3,3 4,2 4,5 

Summa 24,7 26,7 26,1 

 

Befolkningsutveckling  

Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommunerna, eftersom den påverkar behov och efterfrågan av de kommunala 
tjänsterna. Invånarantalet påverkar även storleken på skatteintäkter, generella statsbidrag och den kommunalekonomiska 
utjämningen. Det har också betydelse hur fördelningen och utvecklingen är mellan olika åldersgrupper. Eftersom delar av 
utjämningssystemet finansieras inom kommunkollektivet är det av betydelse hur befolkningsförändringarna förändras även 
på riksnivå. 

Vid årsslutet 2021 uppgick 
Orusts befolkning till 15 345 
invånare.  

Kommunens senaste 
befolkningsprognos är från 
våren 2022. 

Den nya prognosen (blå staplar) 
utgår från en ökad 
nettoinflyttning på 90-110 
personer per år. Prognosen 
bygger på en högre förväntad 
nybyggnation av bostäder 
utifrån bostadsförsörjnings-
programmet. Föregående 
prognos (röd linje) utgick från 
en nettoinflyttning på 80 
personer. Trots en ökad 
nettoinflyttning visar prognosen en minskad befolkningen från 2027 och framåt, om än inte lika brant 
minskning som vid föregående prognos. 

Orust är i behov av inflyttning då det är fler som dör än som föds. En ökning av befolkningen i åldern 25-
64 år är avgörande för framtida finansiering av välfärden. För att bibehålla antalet personer i arbetsför 
ålder krävs en inflyttning på ca 130-150 personer, vilket är ca 40 personer fler än vad som är 
prognosticerats. 
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En nettoinflyttning påverkar inte antalet äldre i någon större utsträckning, utan oavsett inflyttningsscenario 
kommer andelen äldre att öka kraftigt under åren framöver. 

Antal invånare över 80 år beräknas öka 
från drygt 1 100 personer 2021 till drygt 
1 900 personer 2034. En ökning med 
65 %. Antalet invånare i arbetsför ålder 
beräknas under samma period minska 
med nära 7 %, vilket motsvarar nära 
500 personer. Samtidigt beräknas 
antalet invånare 0-18 år minska med ca 
2 %, vilket motsvarar 50 personer.  

En delområdesprognos uppdelad på 
norr, öst och väst har beställts. I väst 
minskar befolkningen totalt och 
andelen barn och unga under de 
närmaste 8 åren. I öst och norr ökar 
befolkningen totalt. Östområdet är 
enda område där andelen i arbetsför ålder beräknas öka. Antalet äldre 80+ ökar med ungefär lika många 
personer i alla områden, men andelen är högre i väst. Andelen barn och unga ligger stabilt i områdena öst 
och norr.  

Demografins utveckling framåt är en stor utmaning för kommunen. Samtidigt som behoven av vård och 
omsorg ökar kommer bristen på arbetskraft att bli alltmer kännbar. 

Ekonomisk utblick mot 2032 

För att öka långsiktigheten i kommunens planering och styrning föreslås i det nya betänkandet En god kommunal 
hushållning att kommuner och regioner ska upprätta ett tioårigt program för kommunal hushållning. Programmet ska antas 
av fullmäktige en gång per mandatperiod, för de nästkommande tio åren. Programmet ska vara en ledstjärna för de mål som 
sätts i budgeten och i treårsplanen för ekonomin.  

Mot bakgrund av den ökade andelen äldre gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
långtidsprognos med utgångspunkt från de demografiska förändringarna. Långtidsprognosen 
presenterades på budgetdagen inför arbetet med budget 2023-2025.  

Med utgångspunkt från de demografiska 
förändringarna i befolkningsprognosen ökar 
behovet av äldreomsorg kraftigt under de 
kommande 10 åren. I diagrammet anges 
beräknade kostnader om antalet brukare ökar 
utifrån samma andel brukare som det är idag 
inom hemtjänst och särskilt boende (blå linje 
äldreomsorg mixad). I diagrammet anges som 
ett annat alternativ kostnadsutvecklingen om 
brukarna enbart ökar inom hemtjänst, det vill 
säga antalet platser inom särskilt boende är 
oförändrat jämfört med idag (röd linje ökning i 
hemtjänst).  

Kostnadsutjämningen utjämnar för strukturella 
kostnadsskillnader mellan kommunerna beroende på bland annat demografi. Andelen äldre ökar markant 
mer på Orust än snittet i riket och därför kommer Orust bli ersatt för delar av kostnadsökningen i 
kostnadsutjämningssystemet (grön linje ersättning i kostnadsutjämning). 
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Med en kraftig ökning av behovet av äldreomsorg ökar inte bara kostnaderna utan en sannolikt större 
utmaning är kompetensförsörjningen. Diagrammet visar rekryteringsbehovet utifrån planerade pensions-
avgångar (blå staplar) i 
kombination med att antalet 
brukare ökar inom 
hemtjänsten utifrån 
befolknings-prognos (röda 
staplar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med utgångspunkt från majoritetens föreslagna budget, inklusive skattesänkningar med totalt 50 öre, samt 
ett scenario där äldreomsorgen enbart byggs ut inom hemtjänsten ser den ekonomiska utvecklingen 
positiv ut fram till 2030. 
Verksamhetens resultat som 
andel av skatter och 
statsbidrag överstiger 2 % 
vilket visar på god 
ekonomisk hushållning. 
Därefter beräknas 
resultatnivåerna falla till 1,9 
% respektive 1,6 % för åren 
2031 och 2032, vilket är för 
lågt för att kunna bibehålla 
god ekonomisk hushållning. 
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR  

Skatteunderlagsutveckling 

Kommunens skatteintäkter påverkas främst av skatteunderlagets ekonomiska utveckling nationellt samt 
befolkningsförändringar. Kommunen använder sig av SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) 
prognoser när det gäller utveckling av skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. 

I budgeten med flerårsplanen grundar sig bedömningen nedan på den senaste skatteunderlagsprognosen 
från SKR, cirkulär 22:15 (220428).  

Befolkningsunderlag och skattesats 

 
 
Budgeten och flerårsplanen grundar sig på ett ökat invånarantal på 40 invånare under planperioden enligt 
senaste befolkningsprognos. Den politiska ambitionen är högre och en ökad befolkning i åldern 25-64 år 
är avgörande för finansiering av den framtida välfärden. Skatteintäktsberäkningarna baseras på en 
sänkning av skattesatsen med 10 öre för 2023, 10 öre för 2024 och 15 öre för 2025.  

Skatteintäkter 

 
 
Kommunens skatteintäkter beräknas öka med 6,2 % 2023 jämfört med 2022 års budget. Det beror på den 
ekonomiska tillväxten efter pandemin. Kommande år beräknas skatteintäkterna öka med 3,2 % respektive 
2,9 %. 

Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift 

Vid sidan av skatteintäkterna är det kommunala utjämningssystemet, där den kommunala fastighetsavgiften ingår, en 
viktig inkomstskälla för kommunen; härifrån kommer cirka 15 % av de totala inkomsterna. För att skapa förutsättningar 
för alla kommuner och regioner att kunna erbjuda invånare likvärdig service finns ett skatteutjämningssystem i Sverige. 
Vissa delar av utjämningssystemet innebär att Orust kommun får ta emot bidrag, medan andra delar medför avgifter. 

 

 
 

Inkomstutjämningen kompenserar för olikheter mellan olika kommuners skattekraft, det vill säga 
skillnaderna i invånarnas genomsnittsinkomst. Varje kommun är garanterad en inkomstnivå som 
motsvarar 115 % av medelskattekraften i Sverige. De kommuner som understiger 115 % av 
medelskattekraften får ett bidrag och de som överstiger betalar en avgift. Orust har en inkomstnivå som 
understiger 115 % av medelskattekraften i Sverige och är därför bidragsmottagare i inkomstutjämningen. 

Kostnadsutjämningen ska balansera strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner, till 
exempel skillnader i andelen barn och äldre bland invånarna. Kostnadsutjämningen består av flera 
delmodeller, där kommuner med ogynnsam kostnadsstruktur får ett bidrag och de med gynnsam 

Skatteunderlag Budget Budget Plan Plan 

2021 2022 2023 2024 2025

Befolkningsunderlag (antal) 15 345 15 300 15 363 15 376 15 385

Skattesats 22,86 22,61 22,51 22,41 22,26

Skatteintäkter Budget Budget Plan Plan 

2022 2023 2024 2025

Skatteintäkt (mnkr) 816 867 895 921

Skatteintäktsutveckling (%) 4,7% 6,2% 3,2% 2,9%

Utjämning och fastighetsavgift Budget Budget Plan Plan 

2022 2023 2024 2025

Inkomstutjämning 136,8 143,9 144,9 145,7

Kostnadsutjämning -33,8 -33,5 -33,5 -33,5

Regleringsbidrag/-avgift 35,5 24,1 24,2 25,7

LSS-utjämning 2,0 1,0 1,0 1,0

Fastighetsavgift 61,1 68,5 68,5 68,5

Summa 201,7 204,0 205,2 207,5
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kostnadsstruktur får betala en avgift. Systemet utjämnar inte för skillnader som beror på servicenivå, 
kommunala avgifter eller politiska ambitioner. Det ska istället återspeglas i olika skattuttag. Inom 
kostnadsutjämningen väntas Orust ha högre kostnader än riksgenomsnittet för äldreomsorg och 
kollektivtrafik och för dessa verksamheter erhåller vi utjämningsbidrag. Inom övriga delmodeller bedöms 
vi ha lägre kostnader och blir då bidragsgivare. Sammantaget är Orust en bidragsgivare i 
kostnadsutjämningen.  

Regleringsbidrag/avgift är en restpost som beräknas genom att den totala nivån för kommunernas 
samtliga utjämningsbidrag jämförs med statens anslagna medel för kommunal utjämning.  

LSS-utjämningen ska jämställa kommunernas kostnader för LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). LSS-utjämningen ingår inte i det ordiniarie kostnadsutjämningssystemet, men har 
samma prinicpiella uppbyggnad. Här avgörs utjämningen av antalet personer inom kommunen som är 
brukare av insatser inom LSS. Kommuner med en beräknad strukturell kostnad som överstiger 
genomsnittet i riket erhåller ett utjämningsbidrag och om tvärtom, så betalar kommunen en avgift. Orust 
har tidigare varit bidragsgivare, men är numera sedan några år tillbaka bidragsmottagare. 

Den kommunala fastighetsavgiften innebär att den som äger en fastighet (färdigbyggda) ska betala en 
avgift baserad på taxeringsvärde. Fastighetsavgiften gäller även fritidshus. 
 

Förutsättningar för nämndernas och sektorernas ramar  

Övergripande resursfördelning 

Syftet med en övergripande resursfördelningsmodell är att visa på verksamheters förändrade behov utifrån 
demografiska volymförändringar mellan åren samt att vara ett stöd i arbetet med att fördela kommande 
års ramar till sektor lärande och omsorg. Resursfördelningen grundar sig på kommunens 
befolkningsprognos kring befolkningsförändringar och olika beräkningsgrunder. Modellen hanterar 
följande verksamheter:  

Sektor omsorg 

 Hemtjänst  

Sektor lärande 

 Förskola 

 Fritidshem 

 Förskoleklass 

 Grundskola årskurs 1-9 

 Gymnasium 

Volymförändringar inom övriga verksamheter hanteras separat i budgetprocessen eller kopplas till 
investeringsprocessen med redovisning av ökade driftskostnader till följd av investeringsprojekt. 

Den övergripande resursfördelningen till sektor omsorg grundar sig på befolkningsprognos och snittpris 
från senaste känd data i Kolada. Den övergripande resursfördelningen till sektor lärande bygger på 
befolkningsprognos och sektorns egna priser för respektive del. Full kompensation vid volymökning enligt 
modellen förutsätter att det ekonomiska utrymmet finns och kommunfullmäktige prioriterar det. 

 

Förändringen i antalet brukare inom hemtjänst är marginell mellan 2021 och 2022. Därefter bedöms 
antalet brukare öka med ett tiotal under 2023 och ytterligare ca 15 personer per år för 2024 och 2025. 
Detta ger då sektorn ett budgettillskott på 3,8 mnkr för 2023, 5,1 mnkr för 2024 och 4,9 mnkr för 2025. 

Övergripande resursfördelning

Förändring mot föregående år, mnkr
2023 2024 2025

Sektor omsorg, hemtjänst 3,8 5,1 4,9

Sektor lärande 3,2 0,4 0,2
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Den största förändringen inom sektor lärande är antalet gymnasieelever som ökar under hela planperioden 
med totalt 34 stycken och ger ett budgettillskott under alla tre åren med totalt 4,2 mnkr. Budgettillskottet 
dras ner genom att antalet elever i grundskolan minskar med drygt trettio barn. Antalet barn i förskolan är 
i stort sett oförändrat under planperioden. Det totala budgettillskottet för sektorn blir 3,8 mnkr för hela 
planperioden.  

Ofördelad budget och beräkning till löpande pris 

Kommunstyrelsen har i uppdrag att inom ramen för avsatta medel i budgetposten ofördelad budget, 
besluta om kompensation till nämnder och sektorer för bl.a. pris- och löneökningar, kapitalkostnader samt 
eventuella mindre justeringar av ramarna i övrigt.  

Efter kommunfullmäktiges beslut justeras ramarna för prisuppräkning för övrig förbrukning samt 
kompensation för indexhöjd lokalhyra, kost och lokalvård. Sektorernas ramar justeras också för 
kapitalkostnader beträffande aktiverade investeringar. Efter avslutad löneprocessen och när nya 
investeringar aktiveras under innevarande år kompenseras sektorerna för dessa kostnader.  

Kommunens löne- och prisökningar budgeteras på en nivå som ligger mellan SKR:s bedömning från 
februari 2022 och SKR:s bedömning från april 2022 enligt nedan: 

  
*PKV – Prisindex för kommunal verksamhet 

Tabellen nedan visar beräknat behov jämfört med budget 2022 för lön- och priskompensation, 
kapitalkostnadsökningar, kompensation för indexhöjning och mindre budgetjusteringar av lokalhyror samt 
kost och lokalvård till kommunens verksamheter. I den ofördelade budgeten ingår även extra utrymme för 
ökade priskompensation 2022 till följd av ökad inflation samt ett utrymme för inköp av arbetsskor till 
vissa personalgrupper inom sektor omsorg och samhällsutveckling. Löneökningen för 2023 innehåller 
även löneökningen för 2022. 

 
Det interna PO-pålägget (personalomkostnadspålägg) innehåller såväl arbetsgivaravgifter som avgifter för 
avtalsförsäkringar och avtalspensioner. SKR har de senaste åren föreslagit kommunerna att höja PO-
pålägget på grund av högre pensionskostnader och föreslagen nivå för 2022 var 39,25 %. Kommunens 
PO-pålägg har de senaste åren legat kvar på samma nivå, 37,83 %. Vår beräkning visar att det från 2023 
behöver höjas med 3,17 % till 41,0%. SKR föreslår ett PO-pålägg på 42,75 %.  

Internränta  

SKR ger förslag på internränta för beräkning av kapitalkostnader för (aktiverade) investeringar för att 
kunna användas i internredovisningen. Den föreslagna internräntan återspeglar kommunernas 
genomsnittliga upplåningskostnader. I februari 2022 rekommenderade SKR en internränta på 1,25 %. 
Marknadsbedömningen för ränteläget har dock ändrats kraftigt sedan SKR:s bedömning i februari till följd 
av oroligheterna i omvärlden. Det är dessutom kommunens egna beräkningar som ska ligga till grund för 
den internränta som sätts i internredovisningen. De senaste beräkningarna indikerar på en höjning från 1 
% år 2022 till en högre nivå på 1,5 % 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025.   

Indexuppräkning Budget Budget Plan Plan 

2022 2023 2024 2025

Personalkostnad (timlön konjunktur-

lönestatistik)
2,0% 2,7% 2,6% 3,0%

Övrig förbrukning (PKV) 1,7% 2,0% 2,2% 2,4%

Ofördelad budget Budget Plan Plan 

(mnkr) 2023 2024 2025

Löneökningar 2023-2025 -17,1 -34,6 -54,3

Lokalhyror, inkl kapitalkostnader -4,1 -8,2 -9,2

Kost och lokalvård -1,1 -2,3 -3,8

Övriga tekniska justeringar -1,9 -1,9 -1,9

Kapitalkostnader utanför lokalhyran -1,0 -2,1 -3,3

Priskompensation 2022 -2,0 -2,0 -2,0

Arbetsskor -0,5 -0,3 -0,3

Övrig priskompensation -6,9 -13,7 -20,8

Summa -34,6 -65,1 -95,6

Pris- och löneökningar 2022 -19,0 -19,0 -19,0

Summa -53,6 -84,1 -114,6
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Finansiell analys  

Verksamhetens resultat som andel av skatter 
och statsbidrag 

Enligt kommunallagen ska kommunens resultat vara 
positivt. Verksamhetens resultats andel av skatter och 
statsbidrag ska enligt ett av de finansiella målen ligga 
mellan 2-4 %. Ett positivt resultat bidrar bland annat 
till ett större utrymme att självfinansiera en normal 
investeringsvolym utan att uppta lån.  

Orust kommun budgeterar för en resultatnivå runt 22-
26 mnkr, vilket är 2,0-2,3 % av nettokostnaderna 
under planperioden. De senaste åren har resultatnivån 
varit högre än 2 %. Prognosen för 2022 pekar mot ett 
resultat på 5,9 %.  

Skatteintäkter, utjämning, fastighetsavgift och 
nettokostnadsutveckling  

En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan löpande 
intäkter och kostnader. Kostnaderna bör inte utvecklas i en snabbare takt än skatteintäkter och bidrag. 

Ökningen av skatteintäkter och 
bidrag ger en procentuellt högre 
utveckling än nettokostnaderna för 
2023-2024. För 2025 beräknas den 
procentuella intäktsökningen vara 
lägre än kostnadsutvecklingen.  

Kommunens nettokostnader 
beräknas öka mellan 2,4 % till 4,9 
% per år och skatteintäkterna och 
bidragen på mellan 2,6 % till 5,2 %. 

Kommunalskatt 

Kommunalskatten uppgår till 22,61 för år 2022. Under åren 2019-2022 har skattesatsen sänkts med 25 öre 
per år för att kommunen ska närma sig den nivån som kringliggande kommuner ligger på. I budget och 
flerårsplan för perioden 2023-2025 sänks skattesatsen fortsatt. Ambitionen är att sänka skattesatsen med 
minst 10 öre per år under åren 2023-2024 och minst 15 öre per år under åren 2025-2026, sammantaget 
minst 50 öre under hela mandatperioden. 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som har finansierats med egna 
medel. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsatt är 
kommunen. Förändringen i detta nyckeltal är beroende 
av investeringstakt, nyupplåning, andra 
skuldförändringar samt det ekonomiska resultatet.  

Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas 
utan utvecklas i positiv riktning.  

Kommunfullmäktige har i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning angett att kommunens soliditet 
inklusive pensionsskuld som uppstått före 1998 ska svagt öka för att värdesäkra det egna kapitalet och 
säkerställa att vi klarar det framtida pensionsåtagandet. I kommande budget och flerårsplan bedöms det 
finansiella målet för soliditeten uppnås. 

Finansiellt mål 

Kommunens soliditet (inklusive pensionsskuld som 

uppstått före 1998) ska svagt öka för att värdesäkra det 

egna kapitalet och säkerställa att vi klarar det framtida 

pensionsåtagandet

Skatteintäkter, utjämning, fastighets- Budget Budget Plan Plan 

avgift och nettokostnadsutveckling 2022 2023 2024 2025

Skatteintäkter, utjämning och 

fasighetsavgift, mnkr
1 017,7 1 070,7 1 099,9 1 128,0

Skatteintäkter, utjämning och 

fasighetsavgift, utveckling % 
4,0% 5,2% 2,7% 2,6%

Nettokostnad inkl. jämförelsestörande 

poster, mnkr
-982,0 -1 030,3 -1 055,4 -1 084,8

Nettokostnadsutveckling inkl. 

jämförelsestörande poster, %
3,3% 4,9% 2,4% 2,8%
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Årets resultat i % skatter och statsbidrag

Resultat i % av skatter och statsbidrag Resultatmål minst 2 %

Finansiellt mål

Verksamhetens resultat kommun ska vara positivt och 

uppgå till 2-4 % av skatter och statsbidrag.
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Självfinansieringsgraden av investeringarna 

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur 
stor andel av investeringarna som kan finansieras 
med egna medel (årets resultat plus avskrivningar).  

Är självfinansieringsgraden minst 100 % innebär det att kommunen kan skattefinansiera samtliga 
investeringar som är genomförda under året och behöver inte låna till investeringarna.  

Under kommande planperiod och efterföljande år står kommunen inför stora investeringar, framförallt 
inom den taxefinansierade VA-verksamheten. Dessa investeringar utgår från den beslutade i VA-planen. 
Det är inte rimligt att den skattefinansierade verkamheten ska finansierade de taxefinansierade 
investeringarna. Därför kommer nyupplåning och en ökning av låneskulden bli nödvändig. 

Ett av kommunens fyra finansiella mål är att kommunen ska finansiera minst 45 % av investeringarna 
själv. Under planperioden väntas en nyupplåning krävas med 263 mnkr jämnt fördelat över de tre åren.  

 

Låneskuld 

Låneskulden avgörs av investeringstakt och 
behov av nyupplåning. Vid extra god likviditet 
har kommunen amorterat på låneskulden. 
Under 2021 amorterades 110 mnkr. Dagens 
samtliga 18 lån finns hos Kommuninvest. 
Risken sprids genom att lånen har olika 
förfallodagar och rörlig eller fast ränta. 
Kommunen har inga derivat för att säkra 
ränteriskerna.  

Under budget- och planperioden beräknas 
låneskulden öka genom nyupplåning på 263 
mnkr. Låneskulden beräknas till 803 mnkr vid 
planperiodens slut. Idag avser ungefär en tredjedel av låneskulden den affärsdrivande verksamheten. Mot 
bakgrund av kommande års höga investeringsnivå inom affärsdrivande vatten och avlopp, så kommer den 
andelen att öka.  

  

Soliditet Budget Budget Plan Plan 

% 2022 2023 2024 2025

Soliditet 21,9% 30,9% 30,3% 29,7%

Soliditet inklusive pensionsskuld som 

uppstått före 1998
6,3% 14,6% 15,6% 16,4%

Självfinansieringsgraden av investeringar Budget Budget Plan Plan 

2022 2023 2024 2025

Investeringsvolym, mnkr 150 210 215 200

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar, 

%
62,1% 45,0% 45,2% 47,0%

Finansiellt mål

Kommunens självfinansieringsgrad av investeringar ska uppgå 

till minst 45 %
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Pensionsåtaganden  

Kommunens pensionsförpliktelser inklusive löneskatt uppgick 2021 till 282,7 mnkr (288,2 mnkr 2020). 

Pensionsförpliktelser som redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelser på balansräkningen avser 
skulden som är upparbetad före 1998. Med den prognos som kommunen beställt från vårt pensionsbolag 
KPA framgår att ansvarsförbindelsen kommer att minska under kommande år. Däremot ökar åtagandet 
för den förmånsbestämda pensionen som återfinns inom avsättningar. Den totala skulden, både 
ansvarsförbindelsen och avsättningarna, förväntas öka från ca 396 mnkr år 2022 till ca 412 mnkr år 2025. 

Från 2023 gäller ett nytt pensionsavtal som är avgiftsbestämt, istället för som tidigare förmånsbestämt. 
Pensionsavsättningarna kommer därför att höjas kraftigt, samtidigt som arbetsgivarna får lättare att förutse 
uppkomna pensionskostnader. De årliga kostnaderna för kommunen ökar samtidigt som pensionsskulden 
minskar.  

Borgensåtaganden 

Stora borgensförbindelser kan betyda väsentlig finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån. 
Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för stiftelser, föreningar och andra 
externa parter. Kommunen hade totala borgensåtagande på 415,8 mnkr 2021 (416,6 mnkr 2020). Stiftelsen 
Orustbostäder utgör större delen av borgensåtagandet, 409,6 mnkr inom en beviljad ram på 500 mnkr. 
Det näst största borgenåtagandet är Waldorffastigheter om 5,3 mnkr. Under 2021 beslutade KF om 
kommande borgensåtagande för nytt trygghetsboende i Henån om maximalt 108 mnkr. 

Likviditet 

Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 %, vilket 
innebär att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. Kassalikviditeten uppgick år 2021 
till 124 % (121 % 20202) vilket innebar att de likvida medlen och kortfristiga fordringarna understeg 
kortfristiga skulder. En kassalikviditetsnivå över 60 % anses utgöra en trygg betalningsberedskap på kort 
sikt. Budgeten har lagts så att kommunen har tillräckligt med likvida medel för den löpande verksamheten 
under åren.  

Kassalikviditeten är hög under hela planperioden, även om det är en lägre nivå än budget 2022. 
Kommunen har därmed en god likviditet, och har dessutom bra möjligheter att förstärka den ytterligare 
om det skulle behövas genom utnyttjande av en checkräkningskredit på 30 mnkr. 

 

Balanskravet och resultatutjämningsreserv 

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. 
Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas 
inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser enbart kommunen, inte koncernen. Vid avstämning mot 
balanskravet ska bland annat realisationsvinster räknas bort. Kommunen har inget negativt 
balanskravsresultat från tidigare år att återställa.  

Lagstiftningen har gjort det möjligt för kommuner och regioner att i balanskravsutredningen utjämna 
intäkter över tid genom en resultatutjämningsreserv (RUR) och därmed få bättre möjligheter att möta 
effekter av konjunktursvängningar. När detta får göras framgår av de egna riktlinjerna.  

Efter 2021 års bokslut finns det 71,3 mnkr i reserven. RUR redovisas som en del av eget kapital. 
Reservering eller disponering av medel ur RUR redovisas i balanskravsutredningen och påverkar inte 
resultaträkningen. Prognosen för 2022 är att balanskravet blir positivt. De senaste åren har reservering 
gjorts till RUR. Det kan bli aktuellt även för 2022. 

 
  

Kassalikviditet Budget Budget Plan Plan 

% 2022 2023 2024 2025

Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 164% 84% 84% 84%
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Budgeterad balanskravsutredning 
Under planperioden uppfyller 
kommunen balanskravet och har 
inget negativt resultat från tidigare 
år som behöver regleras.  
Ianspråktagande av RUR planeras 
inte under de närmaste åren. 
Eventuell avsättning/reservering 
till RUR till följd av eventuella 
överskott tas upp i samband med beslut om årsredovisningen. 

Reducering av realisationsvinster har beräknats för försäljning av fastigheter och tomter med 5 mnkr per 
år för 2023 och 2024 och 2 mnkr för 2025. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Budgeten är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning. 
Balanskravet kommer att uppfyllas och soliditeten förbättras. Kommunens låneskuld kommer dock att 
öka på grund av höga investeringsnivåer.  

Den ekonomiska utvecklingen för kommunen och koncernen har de senaste åren varit goda. Kommunens 
soliditet har succesivt förbättrats från -10 % till nu de senaste åren ett positivt värde. Positiva resultat, 
amortering på låneskuld, hög självfinansiering av investeringar, budgetföljsamhet och en 
befolkningsökning är positiva signaler på en god ekonomisk hushållning. Dessutom har skattesatsen 
sänkts sedan 2019 med 25 öre per år, totalt 1 krona under hela mandatperioden.  

I jämförelse med andra kommuner har nettokostnadsavvikelsen under de senaste åren minskat inom de 
större verksamheterna fritidshem, grundskola och äldreomsorg. Det är ett resultat efter år av 
omställningsarbete och åtgärder. En av kommunens större sektorer, omsorg, som under många har haft 
stora budgetavvikelser har förbättrat sin budgetföljsamhet och har nu en budget i balans.  

Den största utmaningen i närtid är de demografiska behoven som ökar på grund av fler äldre och en 
bibehållen nivå för barn och unga, samtidigt som vi får en lägre andel i arbetsför ålder. För att bibehålla en 
god ekonomisk hushållning och för att möta framtidens demografiska utmaningar krävs fortsatta 
effektiviseringar, ambitionsnivåer och prioriteringar samt smarta arbetssätt. Inte bara de ekonomiska 
resurserna kommer att vara en bristvara framöver, även kompetens i form av utbildade medarbetare 
väntas bli en bristvara som många arbetsgivare kommer att konkurrera om.  

Balanskravsutredning Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2022 2023 2024 2025

Årets resultat 28,6 24,6 25,6 22,1

Reducering av samtliga realisationsvinster -5,0 -5,0 -2,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 28,6 19,6 20,6 20,1

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) - - - -

Disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) - - - -

Årets balanskravsresultat 28,6 19,6 20,6 20,1
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DRIFTSBUDGET OCH POLITISKA PRIORITERINGAR 

Driftsbudget 

Överst i driftsbudgeten visas de ekonomiska ramarna för kommunens verksamheter och sektorer under budgetperioden. 
Under sektorernas ramar redovisas budget för de kommungemensamma posterna. Till skillnad från kommunens 
resultaträkning innehåller driftsbudgeten interna poster (affärshändelser inom och mellan sektorer). 

Sektorernas budgetramar har sin utgångspunkt från tidigare beslutad budget för 2022. Justeringar har 
sedan gjorts till följd av volymförändringar på grund av demografin samt krav på effektiviseringar och 
satsningar utifrån politiska prioriteringar.  

 

Politiska prioriteringar 

 Nedanstående förändringar utgår från budgetram 2022 och gäller från 2023 om inget annat anges. 

 Den politiska verksamheten tillförs en total satsning på 1,6 mnkr per år, varav 1,2 mnkr per år 
avser förändrade ersättningar för kommunalt förtroendevalda och 0,4 mnkr per år avser ökade 
kostnader för överförmyndarverksamheten till följd av den så kallade ställföreträdarutredningen. 
Valnämnden tillfördes 0,4 mnkr i utökad ram för att genomföra allmänt val till riksdag, region- 
och kommunfullmäktige år 2022. Budgetramen återställs och minskas med -0,4 mnkr till år 2023 
men samma summa 0,4 mnkr tillförs igen år 2024 då det är allmänt val till Europaparlamentet. 
Revisionens budgetram är oförändrad. 

 Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en total satsning på 3,8 mnkr för att förbättra vår 
service och tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter, täcka kostnadsökningar och för 
att förstärka utvecklingsenheten för att kunna arbeta mer offensivt med näringslivet och 
turismfrågor. Satsningen på det nya kontaktcentret har kostnadsberäknats till ca 3 mnkr. Genom 
omfördelning av arbetsuppgifter ska 2 mnkr finansieras inom sektorernas befintliga budgetramar 
och 1 mnkr genom budgetförstärkning. Från år 2025 ska dock även denna del finansieras inom 
sektorernas befintliga ramar. Under 2022 fick sektorn utökad budgetram för en ny webbplats. I 
takt med att arbetet slutförs återförs den utökade budgetramen -0,4 mnkr vardera år 2023-2024.  

Driftsbudget Budget Budget Plan Plan

mnkr 2022 2023 2024 2025

Politisk verksamhet -13,0 -14,2 -14,6 -14,2

Sektor ledning och verksamhetsstöd -65,5 -64,4 -64,0 -63,0

Sektor lärande -397,2 -397,6 -398,6 -397,9

Sektor omsorg -404,8 -410,1 -413,8 -419,2

Sektor samhällsutveckling -75,3 -76,8 -76,5 -76,2

Affärsdrivande Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0

Affärsdrivande Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0

Ofördelad budget (lön, pris, kap, hyra, lokalv, kost) -16,9 -53,6 -84,1 -114,6

Summa nämndsverksamhet -972,7 -1 016,6 -1 051,4 -1 085,0

Pensionskostn/skuldförändr. avseende 

semesterlön/arbetsgivaravg. -21,3 -34,8 -34,0 -28,5

Försäljning fastigheter, mark 0,0 5,0 5,0 2,0

Återlagda kapitalkostnader (internränta) 12,3 18,3 26,1 27,7

Kommunstyrelsens medel till förfogande -0,3 -2,2 -1,0 -1,0

Summa nettokostnad -982,0 -1 030,3 -1 055,4 -1 084,8

Skatteintäkter 816,0 866,7 894,7 920,5

Generella statsbidrag 201,7 204,0 205,2 207,5

Finansiella intäkter 1,2 1,5 1,6 1,7

Finansiella kostnader -8,3 -17,3 -20,5 -22,8

Årets resultat 28,6 24,6 25,6 22,1
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 Sektor lärande tillförs en total satsning på 6,3 mnkr för år 2023 och 6,6 mnkr för hela 
planperioden för volymförändringar inom förskola och skola samt för att förstärka och utöka 
tidiga insatser genom utvecklad samverkan mellan skola och omsorg. Målet är att ännu tidigare 
jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap.  

 Det nya skolskjutsavtalet innebär färre antal bussar genom ruttoptimering och förändrade 
skoltider från halvårsskiftet 2022. Den totala effektiviseringen som uppstår till följd av det nya 
avtalet uppgår till 7,6 mnkr. Sektor lärandes ram minskas med hälften 3,8 mnkr år 2022 och 
resterande 3,8 mnkr år 2023. Kommunstyrelsen beslutade under 2022 att avropa närbusstrafik 
som var en option i det nya avtalet till en total kostnad på 0,7 mnkr. Närbusstrafiken kommer att 
hanteras inom sektor ledning och verksamhetsstöd som kommer få budgetram för att täcka 
kostnaderna från halvårsskiftet 2022.    

 Sektor omsorg tillförs en total satsning på 8,7 mnkr för år 2023 och 19,7 mnkr för hela 
planperioden för volymförändringar inom äldreomsorg, ekonomiskt bistånd och personlig 
assistans samt förstärkning på förebyggande stödverksamheter såsom Kubb Busa och projekt 
Timmerhult. Klubb Busa riktar sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och projekt 
Timmerhult syftar till att både skapa meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför 
arbetsmarknaden och för de med dagligverksamhet samt som ett led i vårt hållbarhetstänk för 
återbruk. Dessutom tillförs sektorn en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till vissa 
personalgrupper. Budgeten för ekonomiskt bistånd utökas successivt från 1 mnkr 2023, till 
ytterligare 0,5 mnkr 2024 och ytterligare 0,5 mnkr till totalt 2,0 mnkr år 2025.  

 I budget och flerårsplan 2022-2024 fick sektor omsorg budget för att bygga upp 
hemmaplanslösningar i form av boendestöd, stödboende för socialpsykiatriska behov och ett 
korttidsboende LSS för barn och unga. Uppbyggnad av verksamheterna innebär initialt en högre 
kostnad före hemtagningseffekt uppstår genom att vi avslutar och förebygger externa placeringar 
och tar emot brukare på hemmaplan istället. Från år 2023 minskar ramen med -2,1 mnkr och år 
2024 ytterligare -2,0 mnkr då en hemtagningseffekt väntas uppstå.  

 Sektor samhällsutveckling tillförs en total satsning på 2,0 mnkr för år 2023 och 2,6 mnkr för hela 
planperioden för att höja investeringsbidraget till föreningar och förstärkningar inom miljö- och 
bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten med 0,4 mnkr för att höja servicenivån och 
till bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta näringslivets 
och kommunmedlemmarnas förväntningar. Investeringsbidraget till föreningar ökar succesivt till 
år 2023 med 0,6 mnkr, därefter med ytterligare 0,3 mnkr per år under 2024 och 2025 till en total 
nivå på 1,6 mnkr. Sektorn får 1 mnkr/år till rivningar av fastigheter för att möjliggöra utveckling 
och nybyggnation. Förstärkningen på handläggare på bygglovsenheten minskas från 2024 för att 
återgå till tidigare bemanning år 2025. I budget och flerårsplan 2022-2025 fick sektorn 0,5 mnkr år 
2023 för att finansiera åtgärdsvalsstudien för STO-bron. Budgetramen minskas med -0,5 mnkr 
eftersom utgiften kostnadsfördes redan i bokslutet 2021.     

 År 2023 avsätts 2,15 mnkr som en pott för kommunstyrelsens förfogande. Inom ramen ska 
finansiering ske av den nya översiktsplanen och samverkansprojektet mellan sektor omsorg och 
lärande som syftar till att tidigt jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i 
utanförskap. År 2024 och 2025 avsätts 1,0 mnkr.  

 I potten ofördelad budget finns utrymme för budgetkompensation till sektorerna i 
detaljbudgetarbetet och under löpande år för kapitalkostnadsförändringar, löne- och prisökningar, 
indexhöjning av lokalhyror, kost och lokalvård samt i övrigt mindre tekniska justeringar såsom 
PO-påläggsjustering (personalomkostnad), kostnader för högre el-avtal, option närbussar 
helårseffekt 2023, helgöppet och intraprenad på Strandgårdens kök samt en arbetsmiljösatsning 
på vissa medarbetare inom sektor omsorg samt kost och lokalvården där arbetsgivaren bekostar 
arbetsskor med högst 0,5 mnkr år 2023 och därefter högst 0,25 mnkr per år.  
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Ramförändringar mellan åren   

 
 

Affärsdrivande verksamheter   

Beslut om taxor och avgifter tas i separata ärenden i kommunfullmäktige.  

Affärsdrivande - Vatten och avlopp (VA) 

Budgeten bygger på en taxehöjning av de fasta och rörliga brukningsavgifterna med högst 10 % för år 
2023. Taxejusteringen är kopplad till kommande investeringsbehov.  

Rekommendationen är att VA-verksamheten ska återföra över-/underuttag inom en treårsperiod. För att 
undvika stora skillnader i taxejusteringar mellan åren så är förslaget istället en jämn taxehöjning som är 
hållbar i längden. Taxejusteringen bygger på investeringsbehov som är stort avseende Va-verksamheten nu 
och några år framöver. År 2025 och framåt börjar de stora investeringarna att tas i bruk. Då belastas 
verksamheten med ökade kapitalkostnader. 

Affärsdrivande – Renhållning 

Budgeten bygger på en taxejustering med högst 5 % för 2023 för renhållning avseende att täcka 
kapitalkostnader för om-/tillbyggnad Månsemyr samt de ökade kostnaderna i samband med ny 
entreprenör för hushållsavfall. Slamsugning av enskilda avlopp erfordrar justering av taxa på grund av 
ökade avsättningskostnader för slam samt indexjustering av hämtningskostnaden på högst 3 % vardera för 
åren 2023. 

  

Ramförändringar mnkr År 2023 År 2024 År 2025

Politisk verksamhet

Ingående budget 13,0 14,2 14,6

Minskad budgetram, valnämnd -0,4 -0,4

Utökad budgetram, satsning/prioritering 1,6 0,4

Ny budgetram 14,2 14,6 14,2

Sektor ledning och verksamhetsstöd

Ingående budget 61,1 64,4 64,0

Minskad budgetram, ny webbplats och kontaktcenter -0,5 -0,4 -1,0

Utökad budgetram, satsning/prioritering 3,8

Ny budgetram 64,4 64,0 63,0

Sektor lärande

Ingående budget 395,1 397,6 398,6

Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell 3,2 0,4 0,2

Minskad budgetram, nytt skolskjutsavtal -3,8

Utökad budgetram, satsning/prioritering 3,1 0,6 -0,9

Ny budgetram 397,6 398,6 397,9

Sektor omsorg

Ingående budget 403,6 410,1 413,8

Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell 3,8 5,1 4,9

Minskad budgetram, hemtagningseffekt externa placeringar -2,1 -2,0

Utökad budgetram, satsning/prioritering 4,9 0,5 0,5

Ny budgetram 410,1 413,8 419,2

Sektor samhällsutveckling

Ingående budget 75,3 76,8 76,5

Minskad budgetram, ÅVS STO-bro, extra handläggare byggenheten -0,5 -0,6 -0,6

Utökad budgetram, satsning/prioritering 2,0 0,3 0,3

Ny budgetram 76,8 76,5 76,2
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INVESTERINGAR  
En investering är en anskaffning av en fysisk anläggningstillgång eller en immateriell tillgång där vissa kriterier ska vara 
uppfyllda, bland annat att den ekonomiska livslängden överstiger tre år. 

Kommunfullmäktige fastställer investeringsramar för kommande budgetår samt de två efterföljande 
planeringsåren. Den totala investeringsramen avgörs av de finansiella målen. Investeringsnivån för 2023-
2025 är hög och innebär att kommunen behöver låna externt för att finansiera de planerade 
investeringarna. En hög investeringsnivå innebär ökade driftkostnader som kommer att ta allt större 
utrymme i kommunens driftbudget. Driftskostnader har ofta mycket större påverkan än till exempel 
räntekostnader för lån.  

Investeringsnivå, mnkr 

Budget Budget  Plan Plan  

2022 2023 2024 2025 

150 210 215 200 

 
Investeringsbudgeten som kommunfullmäktige beslutar om redovisas på projektnivå för större projekt 
som överstiger 5 mnkr. Projekten prioriteras utifrån fyra olika kategorier, där investeringar i kategori 1 har 
högre prioritet än till exempel kategori 2. 

Prioriteringskategorier: 
1. Lagkrav eller andra ställda myndighetskrav, till exempel krav från Arbetsmiljöverket och 

Länsstyrelsen 
2. Viktig samhällsfunktion, till exempel skolor, omsorgsboende och infrastruktur 
3. Strategisk, till exempel markinköp 
4. Övrig 

 
De större projekten i investeringsbudgeten planeras att starta under planperioden, men vilket år 
investeringsutgifter infaller och med vilken totalram avgörs i beslutspunkter enligt projektmodellen. 
Kommunens rutin för projektmodell ska användas för alla projekt överstigande 5 mnkr. Modellen syftar 
till att kvalitetssäkra och göra projektarbetet kostnadseffektivt. I projektmodellen fastställs ansvar och 
roller för beställare, utförare och beslutsfattare.  

Varje sektor får en särskild investeringspott för mindre reinvesteringar. Investeringar under 5 mnkr 
behöver inte ha särskilda igångsättningsbeslut. Prioriteringskategorierna och investeringstaket kan 
begränsa möjligheten att starta projekt om investeringsnivån riskerar att överskridas. Projekt med en total 
budget mellan 1-5 mnkr ska framgå av detaljbudgeten som beslutas av nämnden under hösten. 

Till grund för planering av investeringar finns bland annat beslutad VA-plan, bostadsförsörjningsplan, 
lokalförsörjningsplan samt digitaliseringsplaner. 

1. Lagkrav eller andra ställda myndighetskrav 
Skattefinansierade investeringar 

Taxefinansierade investeringar 

 Ombyggnad Ellös avloppsreningsverk 

2. Viktig samhällsfunktion 
Skattefinansierade investeringar 

 Ny förskola i Svanesund 

 Ny förskola i Ellös 

 Ombyggnation av Ågårdens särskilda boende till stödboende 

 Förstärkningsåtgärder ån i Henån etapp 2 

 Räddningsfordon 

 Brandstation Varekil 

 Gruppbostad speciella behov 
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Taxefinansierade investeringar 

 VA-länk väst/broledning, en land- och sjöledning mellan Mollösund, Barrevik och 
Hälleviksstrand och Ellös för att stänga avloppsreningsverken i Mollösund, Barrevik och 
Hälleviksstrand när Ellös avloppsreningsverk byggts om. 

 VA-länk öst-väst från Varekil till Ellös 

 VA-ledning från Tuvesvik till Ellös 

 Byte vattenservice Ellös 

 VA nytt verksamhetsområde Käringön 
 

3. Strategisk 
Skattefinansierade investeringar 

 Strategiska markinköp 

 Exploatering, gata Varekil Lundby 

 Cykelväg S1 Färjevägen Svanesund 

 Cykelväg H5 från varvsområdet till Dalby i Henån 
 
Taxefinansierade investeringar 

 Åtgärder på Månsemyr återvinningscentral enligt ÅVC-utredning 

 VA-utbyggnad i exploateringsområde Svanesunds centrum 

 VA-utbyggnad i fritidshusplaner i Svanesund 

4. Övrigt 
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EXPLOATERINGAR  
Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, 
affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga kompletterande gemensamma 
anordningar som gator, grönområden, vatten och avlopp samt elanläggningar med mera. 

Framtagande tomter för försäljning genom exploateringsprojekt består av olika faser. Orust kommun har 
valt att följa upp exploateringsprojekten utifrån fyra faser, planering och förstudie, projektering, 
genomförande och försäljning.  

Planerings- och förstudiefasen; här arbetar kommunen med att ta fram planprogram och detaljplaner 
samt göra utredningar för exempelvis arkeologi. Alla utgifter och inkomster i denna fas ska redovisas i 
resultaträkningen. Budget för arbete kring detta ligger i sektor Samhällsutvecklings driftbudget. I budget 
2023 uppgår budget för detaljplaner för exploateringsprojekt till ca 2,5 mnkr. 

Projektering; nu är det bestämt vad som ska byggas eller konstrueras och utgifterna för projekteringar 
redovisas främst i investeringsprojekt. I denna fas omklassificeras även eventuellt mark till 
exploateringsområdet från markreserv. Budget för arbete i denna fas ligger främst i investeringsbudgeten 
för perioden. 

Genomförande; flera investeringsprojekt kan pågå samtidigt inom respektive exploateringsområde, 
exempelvis byggs vägar, belysning, gång- och cykelvägar. Utgifter som inte får räknas som 
anskaffningsvärde för tomten redovisas som kostnad i resultaträkningen (driftskostnad). Budget för 
nödvändiga investeringar finns i investeringsbudgeten som återfinns i balansbudget och 
kassaflödesbudgeten där exploateringsbudget för arbete med mark för iordningställande av tomter finns. 

Försäljning; här redovisas försäljningsinkomster per tomt med avdrag för anskaffningsvärdet för tomten 
samt eventuella försäljningsomkostnader. Redovisning av tomtförsäljning och markanvisningar redovisas i 
resultaträkningen som försäljning fastigheter, mark och tomter. 

I de flesta exploateringsprojekt befinner sig verksamheten just nu i planerings- och förstudiefasen. 

Prioriterade exploateringsprojekt 

Under 2023 är det följande områden som prioriteras utan prioriteringsordning: 

 Svanesund centrum- Färdigställ detaljplan norr om Färjevägen där en förskola planeras och 
markanvisning för bostäder. 

 Svanesund centrum södra – Framtagande av detaljplan. 

 Henån centrum södra - detaljplan för område söder om Röravägen beräknas vara klar i slutet av 
2023. Därefter påbörjas genomförandet av detaljplanen. 

 Henån centrum norra – Arbete med detaljplan påbörjas. 

 Lundby verksamhetsområde – Detaljplan beräknas vara klar 2023. 
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RÄKENSKAPER  

Resultatbudget  

Resultatbudgeten visar de totala intäkterna och kostnaderna för kommunens samtliga nämnder och verksamheter. 
Av resultatbudgeten framgår också skatteintäkter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning samt finansiella intäkter 
och kostnader. Summan av samtliga poster summerar till årets resultat. 

 

 

Balansbudget  

Balansbudgeten visar planen för hur kommunens tillgångar förändras samt hur de finansieras. Det egna kapitalet utgör 
kommunens förmögenhet och definieras som tillgångar minus avsättning och skulder. Tillgångar ökar i takt med att 
kommunen investerar i lokaler, anläggningar och infrastruktur samt minskar i takt med avskrivningarna. Det egna 
kapitalet ökar med årets resultat. Upplåning ökar de långfristiga skulderna.  

 

  

mnkr Budget Budget Plan Plan

2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 204 232 235 237

Verksamhetens kostnader -1121 -1 195 -1 221 -1 251

Avskrivningar -65 -68 -69 -71

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -982 -1 030 -1 055 -1 085

Skatteintäkter 816 867 895 921

Generella statsbidrag och utjämning 202 204 205 208

VERKSAMHETENS RESULTAT 36 40 44 43

Finansiella intäkter 1 2 2 2

Finansiella kostnader -8 -17 -21 -23

ÅRETS RESULTAT 29 25 26 22

mnkr Budget Budget Plan Plan 

2022 2023 2024 2025

Anläggningstillgångar 1 324 1 452 1 593 1 720

Bidrag till infrastruktur 7 7 7 7

Omsättningstillgångar 228 205 205 205

SUMMA TILLGÅNGAR 1 560 1 665 1 805 1 932

Eget kapital 448 514 546 574

Avsättningar 131 140 151 158

Skulder 981 1 011 1 108 1 200

- varav långfristiga lån 618 648 739 825

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 1 560 1 665 1 805 1 932

Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser 273 271 265 258
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Kassaflödesbudget 

Från resultatbudgeten överförs årets resultat och avskrivningar till kassaflödesanalysen. Denna visar samtliga in- och 
utbetalningar avseende den löpande verksamheten, investerings- och exploateringsverksamheten samt finansierings-
verksamheten. Av kassaflödesanalysen framgår också förändringen av de likvida medlen från årets början till årets slut. 
Med likvida medel menas kommunens bankkonto, kontanta medel samt kortfristiga placeringar.  

 

 

  

mnkr Budget Budget Plan Plan 

2022 2023 2024 2025

Finansieringsbehov

Investeringar -150 -210 -215 -200

Försäljning 0 5 5 2

Summa investeringar -150 -205 -210 -198

Finansiering

Medel från den löpande verksamheten 95 86 118 112

Utbetalning avsättningar 0 0 0 0

Nyupplåning 55 85 92 86

Amortering lån 0 0 0 0

Minskning kortfristiga lån 0 0 0 0

Summa finansiering 150 171 210 198

Årets Kassaflöde 0 -34 0 0

Likvida medel vid årets början 47 59 25 25

Likvida medel vid årets slut 47 25 25 25
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-10-18. 

2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en sänkt skattesats med 
10 öre jämfört med 2022. 

3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna 
samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande justeringar av målen.  

4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet finansiella mål är tre mål 
istället för fyra mål.  

5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel %  av 
verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av skatter och 
statsbidrag.  

6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning till istället hållbart 
samhälle.  

7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering. 

8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2023 samt preliminärt 
för 2024 och 2025.  

9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av budgeten 
och flerårsplanen. 

10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt 
kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom ramen 
för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.  

11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt miljö och 
byggnadsnämnden. 

12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 2024 och 2025. 

13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025.  

14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2023. 

15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder 
under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor. 

16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra taxor 
och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige. 

17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick mot 2032, bilaga 1.  
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Vision Orust 2040 
Orust – den gröna och trygga ön  

där tanken är fri och drömmar får liv 
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§208 KS/2022:88 
Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-10-18. 
2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en sänkt 

skattesats med 10 öre jämfört med 2022. 
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för 

verksamheterna samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande justeringar av 
målen. 

4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet finansiella mål är 
tre mål istället för fyra mål. 

5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel % av 
verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av skatter och 
statsbidrag. 

6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning till istället 
hållbart samhälle. 

7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering. 
8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2023 samt 

preliminärt för 2024 och 2025. 
9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av 

budgeten och flerårsplanen. 
10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt 

kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom 
ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare. 

11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt 
miljö och byggnadsnämnden. 

12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 2024 och 
2025. 

13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025. 
14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 

motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2023. 
15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens 

skulder under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor.  
16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra 

taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige. 
17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick mot 2032, 

bilaga 1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna för 
Orust kommun har tagit fram ett budgetförslag för 2023 med plan för 2024 och 2025. 
Budgetförslaget är samma förslag som fullmäktige antog 2022-08-18 § 87, med enda skillnaden 
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att den nu är kompletterad med den politiska plattformen för mandatperioden och därtill riktade 
politiska uppdrag. 

Budgeten ska fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet 
enligt kommunallagens 11:e kapitel § 11.  

Budgeten för 2023 bygger på bedömningar från april 2022. Omvärlden har sedan dess varit 
turbulent och de ekonomiska utsikterna för 2023 och framåt svåra att bedöma. Kommunen kan 
räkna med högre kostnader inom flera områden. Tack vare flera goda år med stora överskott har 
kommunen beredskap att möta lågkonjunkturen och med åtgärder hantera eventuella avvikelser 
under 2023. Budget och flerårsplan är ett långsiktigt styrmedel och därför har utgångspunkten 
varit att inte revidera budgeten förutsatt att den politiska ledningen inte förändrats på grund av 
det allmänna valet till fullmäktige. 

 

Årets resultat budgeteras till ett överskott som följer det finansiella målet. Resultatnivån under 
planperioden budgeteras till mellan 22-25 miljoner kronor, vilket motsvarar 2-2,3 % av skatter 
och statsbidrag. 

 

Budgeten innehåller en sänkt skattesats med 10 öre under år 2023, 10 öre under år 2024 och 15 
öre under år 2025, sammantaget 35 öre under planperioden. 

 

Budgetförslaget innehåller stora satsningar till verksamheterna. Från och med år 2023 tillförs 
sektorerna närmare 25 miljoner kronor i satsningar och dessutom närmare 35 miljoner kronor i 
pris- och löneökningar. Fram till och med år 2025 tillförs sektorerna totalt 36 miljoner kronor i 
satsningar. Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd tilldelas driftbudgetramar per sektor. 
Myndighetsnämnderna har inget planerings- eller verksamhetsansvar och tilldelas därför ingen 
budgetram. 

Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 miljoner kronor för att förbättra 
service och tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter och för att förstärka 
utvecklingsenheten för att kunna arbeta mer offensivt med näringslivet och turismfrågor. 

 

Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 miljoner kronor för år 2023 och 6,6 miljoner kronor för 
hela planperioden för volymförändringar inom förskola och skola samt för att förstärka och 
utöka tidiga insatser genom utvecklad samverkan mellan skola och omsorg. Målet är att ännu 
tidigare jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap. 

Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 miljoner kronor för år 2023 och 19,7 miljoner 

kronor för hela planperioden för volymförändringar inom äldreomsorg samt förstärkning på 
förebyggande stödverksamheter såsom Klubb Busa och projekt Timmerhult. Klubb Busa riktar 
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sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och projekt Timmerhult syftar till att både skapa 
meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför arbetsmarknaden och för de med 
daglig verksamhet samt som ett led i vårt hållbarhetstänk för återbruk. Dessutom tillförs sektorn 
en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till vissa personalgrupper. 

 

Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 miljoner kronor för år 2023 och 2,6 miljoner 
kronor för hela planperioden för att höja investeringsbidraget till föreningar och förstärkningar 
inom miljö- och bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten för att höja servicenivån 
och till bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta 
näringslivets och kommunmedlemmarnas förväntningar. Likt vissa personalgrupper inom sektor 
omsorg får medarbetare inom kost och lokalvården en arbetsmiljösatsning på arbetsskor. 

 

Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. Från år 2023 ingår 
hållbarhetsarbetet tydligare med Agenda 2030 i målstyrningen. De finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning, som ändras från fyra mål till tre är utifrån förutsättningarna i budgeten 
möjliga att uppnå under hela planperioden. Likviditetsmålet som försvinner som eget mål följs 
löpande upp i finansrapporten. Likviditeten är en ögonblicksbild och är ovanlig som finansiellt 
mål. Mätningen av det finansiella målet för resultatet ändras för att bättre jämföras med andra 
kommuner. 

 

Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 625 miljoner kronor, varav 
högst 210 miljoner kronor för år 2023. Satsningar sker bland annat på två nya förskolor, 
ombyggnad och utbyggnad av reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny brandstation, ny 
gruppbostad samt gång- och cykelvägar. 

 

Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden 
beräknas öka med högst 85 miljoner kronor för 2023 och 263 miljoner kronor under 
planperioden till totalt en nivå på 803 miljoner kronor i slutet av år 2025. 

 

I vår lokalförsörjningsprocess beslutar fullmäktige årligen i samband med budgeten om en 
övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som blickar 5-10 år framåt, se bilaga 1. 
Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investeringsbudget och i den operativa 
lokalplaneringen. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Catharina Bråkenhielm (S) samt Kent Kihl (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Lars Larsson (C), Martin Reteike (MP), Kaj Kvorning (Ober.) och Michael Relfsson (FO) avstår 
från att delta i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-14 

Majoritetens förslag till budget 2023 med plan för 2024 och 2025 daterad 2022-10-18 

Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan för 2023-2027 med utblick mot 2032 daterad 2022-06-01 

Samverkansprotokoll enligt MBL §11 och 19, Centrala samverkansgruppen 2022-06-09 med 
bilagor 

Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2022-08-18 § 87 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Revisorer 
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Inledning 
Budget för 2023 med plan för 2024 och 2025 har tagits fram av den politiska oppositionen Centerpartiet 
och Miljöpartiet de gröna. Vi har enats om följande politiska ställningstagande: 
 
I Orust kommun ska varje medborgare känna sig trygg och delaktig i utformandet och utförandet av den 
lokala politiken, och ha faktiskt inflytande. Vi vill därför påbörja arbetet med att införa medborgarbudget 
som en metod för utveckling av våra olika kommundelar.  
Med en funktion som landsbygds- och näringslivsutvecklare på plats finns ambitionen att Orust ska vara 
en av landets främsta platser för kreativitet och innovativ företagsutveckling där kommunens goda 
förutsättningar för gröna och blå näringar tas tillvara.  
Alla krafter; företag, enskilda, ideella föreningar och kommunala verksamheter ska arbeta tillsammans 
utifrån sina förutsättningar för att förbättra klimatet, för mer förnybar energi, för en bättre havsmiljö, ren 
luft och mindre gifter i vardagen. Vi vill arbeta för ett klimatneutralt Orust som är självförsörjande på 
elenergi, med ett vakande öga utifrån en koldioxidbudget.  
När vi talar om tillväxt ska den vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Vi vill att Orust ska 
fortsätta ligga i framkant när det gäller skola och barnomsorg, samtidigt som vi bygger vidare på effektiv 
och högkvalitativ service och stöd inom omsorgssektorn. 
Vi vet att föreningslivet i sina olika former skapar platser för möten mellan människor av olika åldrar, 
bakgrunder och erfarenheter där individer växer, något som är en omistlig del i ett starkt civilsamhälle. 
Därför är det viktigt med samverkan mellan kommun och civilsamhället, denna samverkan kan stärkas 
genom att ingå partnerskap med idéburna organisationer.  
 

Politiska prioriteringar 
Nedan sammanfattas de politiska prioriteringar som skiljer vårt förslag från majoritetens. 

 
Sektor ledning och verksamhetsstöd 
Orust behöver flera ben att stå på för att klara kommunens strategiska utvecklingsarbete, där såväl extern 
som intern kommunikation och samverkan bör ha stor plats. Vi ser med glädje att majoriteten förutom 
resurser till kontaktcenter nu tillför medel för att återinrätta en näringslivs- och landsbygdsutvecklare.  
Vi ser ett stort behov av att stärka och effektivisera kommunens arbete för vuxna nyanlända, som efter det 
tvååriga etableringsstödet fortfarande står långt från arbetsmarknaden och riskerar att fastna i utanförskap 
med beroende av försörjningsstöd.  
I vårt förslag får utvecklingsenheten ytterligare medel för att förstärka utvecklingsarbetet och utöka 
samverkan med frivilliga aktörer i civilsamhället genom att avtala om idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
inom exempelvis integrationsåtgärder eller att starta en fritidsbank för begagnad fritidsutrustning. Att satsa 
på samverkan med civilsamhället ser vi är ett måste för framtiden! 
Vi fördubblar också det årliga friskvårdsbidraget till 1600 kr/anställd från och med år 2024. 
 
Sektor lärande 
Vi stödjer majoritetens förslag att förstärka och utöka tidiga insatser genom utvecklad samverkan mellan 
skola och omsorg med målet att arbeta förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i 
utanförskap. 

En viktig faktor för att höja kvaliteten i förskolan och tidigt identifiera behovet av extra stöd är 
personaltätheten. Sektor lärande tillförs hos oss 2,7 mnkr för att införa mindre barngrupper i förskolan de 
tre dagar i veckan då beläggningen av barn är som högst. Enligt sektorns egen utredning skulle det vara 
det mest kostnadseffektiva alternativet för att nå upp till Skolverkets riktlinje kring mindre barngrupper. 
Sektorn får också ett tillskott för att hålla ytterligare en fritidshems- och förskoleavdelning öppen under 
sommartid.  

Inom kommunstyrelsens medel till förfogande avsätter vi 1 mnkr som reserv om det finns behov av fler 
skolbussar efter optimeringen och att det nya skolskjutsavtalet träder i kraft hösten 2022. 
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Sektor omsorg 
Sektor omsorg får i vårt förslag en utökning av budgetramen för att fortsätta det omställningsarbete som 
påbörjats. När det gäller förebyggande arbete och stödverksamheter ser vi gärna att kommunen ingår flera 
avtal inom idéburet offentligt  partnerskap (IOP). Det kan exempelvis innebära att kommunen kan teckna  
avtal så att arbetsmarknadsenheten kan samverka med Orust Återbruk istället för att bygga upp en egen 
verksamhet på Timmerhult.  
För att förstärka arbetsmiljöansvaret och arbeta för att minska sjukfrånvaron tillför vi 2,5 mnkr år 2023 
och totalt under hela planperioden 6,0 mnkr. Att se sina medarbetare och fånga upp impulser på 
exempelvis ohälsa är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför vill vi arbeta för att begränsa antalet 
medarbetare per enhetschef inom omsorgen till max 22 medarbetare/chef.  Ett annat sätt att vara en 
attraktiv arbetsgivare är att på en eller två enheter prova 30 timmars arbetsvecka och vara mer flexibel med 
heltid som norm.  

 
Sektor samhällsutveckling 
Vi ställer oss positiva till de satsningar som fortsatt görs i att möta näringslivets och kommuninvånares 
förväntningar på en effektiv och professionell hantering av bygglov, både effektivitet och kundnöjdhet 
ökar.  Dessa satsningar stärker våra nya och befintliga företagares möjligheter att snabbare få de lov och 
tillstånd som man behöver för att bibehålla eller utöka sina verksamheter. Det stärker även vårt interna 
arbete där verksamheterna har behov av att lov hanteras skyndsamt och professionellt.  
Tiden är mogen för att öka samarbetet med civilsamhället och våra medborgare för att göra hela Orust 
attraktivt. Hellre än en parkförvaltning vill vi därför använda medborgarbudget som en metod för att lyfta 
det ideella och lokala arbetet, där boende i våra olika kommundelar är delaktiga med att ta fram förslag på 
trivselhöjande åtgärder, mötesplatser och aktiviteter. Kommunen driver medborgarbudgetprocessen i nära 
dialog och tillsammans med föreningar och boende i projektform utifrån avsatta medel.  
Sektorn får också en förstärkning till miljöenheten för miljöstrategiskt arbete. Vi vill att kommunen under 
2023 tar fram en koldioxidbudget enligt regionens förenklade modell samt utökar miljöstrategens tjänst 
från 2024. 
 

Mål för verksamheten 
Målområde 1 - Attraktiv kommun  

Riktade uppdrag utifrån den politiska plattformen  Sektor 

a) Under år 2023 särskilt arbeta med bemötande till kunder och brukare från 
administrativ personal t. ex. handläggare och chefer. I uppdraget ingår också att se över 
skriftliga svar via t. ex. brev och e-post. 

Alla 

b) Utöka samverkan med frivillig organisationer, samfälligheter, föreningar och andra 
civila aktörer genom idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Ledning och 
verksamhetsstöd 

c) Upprätta en handlingsplan till strategin för integration i Orust kommun Ledning och 
verksamhetsstöd 

 
 
Målområde 3 – Attraktiv arbetsgivare 

Riktade uppdrag utifrån den politiska plattformen  Sektor 

d) Fortsätta utredningen gällande minskat antal anställda per enhetschef. Omsorg 

e) Genomföra ett pilotförsök med 30 timmars arbetsvecka på minst en enhet.  Omsorg 
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Budgetförändringar jämfört med kommunstyrelsens budgetförslag 

Nedanstående förändringar utgår från budgetram 2022 och gäller från 2023 om inget annat anges. 
• Budgeten bygger på oförändrad skattesats för hela planperioden, vilket innebär en skattesats på 

22,61 kr. Utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna, såväl en positiv som negativ 
utveckling, kan innebära att skattesatsen behöver omprövas senare.  

• Sektor ledning och verksamhetsstöd får utöver det som finns i kommunstyrelsens förslag 0,6 
mnkr år 2023 och ytterligare 0,2 mnkr år 2024. Satsningen avser en succesiv höjning av 
friskvårdsbidraget från dagens 800 kr/anställd till 1200 kr/anställd och från år 2024 1600 
kr/anställd. Satsningen avser också en förstärkning till utvecklingsenheten på 0,3 mnkr 2023 för 
att förstärka arbetet med landsbygdsutvecklings- och näringslivsfrågor samt utöka samverkan med 
civilsamhället genom så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom exempelvis 
integrationsåtgärder och fritidsbank.  

• Sektor lärande får utöver det som finns i kommunstyrelsens förslag 2,9 mnkr för att öka 
personaltätheten inom förskolan och sträva efter Skolverkets riktlinje kring mindre barngrupper 
samt att under sommartid ha ytterligare en fritidshems- och förskoleavdelning öppen.  

• Sektor omsorg får utöver det som finns i kommunstyrelsens förslag 2,5 mnkr i förstärkning på 
åtgärder som syftar till att sänka sjukfrånvaron och vara en attraktiv arbetsgivare, exempelvis 
åtgärder som att minska antalet medarbetare per chef, utöka personalpoolen, öka antalet 
medarbetare samt testa en pilot med 30 timmas arbetsvecka. År 2024 tillförs sektorn ytterligare 
1,5 mnkr och år 2025 ytterligare 2 mnkr till fortsatt förstärkning inom vård och omsorg. Sektorn 
får inte 0,6 mnkr till projekt Timmerhult då denna verksamhet kan ske i samverkan med andra 
aktörer istället för att bygga upp en egen verksamhet.  

• I sektor samhällsutveckling finns en budgetram på 3,5 mnkr avsatt för parkenhet. Sektorn får 
behålla 1 mnkr av dessa för att färdigställa påbörjade åtgärder och fortsatt underhålla de åtgärder 
som genomförts. År 2024 får sektorn endast behålla 0,5 mnkr av den ursprungliga budgeten. I 
kommunstyrelsens förslag skulle sektorn få en succesiv utökning av investeringsbidraget till 
föreningar. Sektorn får endast den första höjningen på 0,6 mnkr som innebär att den totala 
bidragspotten är 1 mnkr från år 2023. Utökningen som planerades år 2024-2025 med 0,3 mnkr 
vardera år omprioriteras till en satsning på medborgarbudget istället. 

• Sektor samhällsutveckling får utöver det som finns i kommunstyrelsens förslag, inklusive ovan 
justeringar, 1 mnkr till utveckling och satsning på medborgarbudget. Det är en modell för att 
involvera medborgare och föreningar i att prioritera resurser på trivselhöjande åtgärder, 
mötesplatser och aktiviteter för att göra hela Orust attraktivt. År 2024 utökas medborgarbudgeten 
till 1,2 mnkr och år 2025 1,5 mnkr. Sektorn får också en förstärkning till miljöenheten på 0,1 
mnkr 2023 och ytterligare 0,3 mnkr från år 2024 för miljöstrategiskt arbete. 

• Inom kommunstyrelsens medel till förfogande finns utrymme, max 1 mnkr som reserv om det 
finns behov av fler skolbussar efter optimeringen och att det nya skolskjutsavtalet träder i kraft 
hösten 2022.  

• De finansiella kostnaderna beräknas bli något lägre, framförallt år 2025 eftersom det inte krävs 
lika hög nyupplåning för investeringar då resultatnivån är högre än i kommunstyrelsens förslag år 
2024 och 2025. 

Investeringar  
Investeringsnivån motsvarar samma nivåer som i kommunstyrelsens förslag. Dock ska investeringar för 
motsvarande 5 mnkr per år prioriteras i reservkraft och solpaneler samt så snart som möjligt en satsning 
på utemiljön på Ellös skola. 
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Årets resultat och finansiella mål  
Årets resultat budgeteras högre år 2024 och 2025 än i kommunstyrelsens förslag. Resultatet motsvarar 2,6 
% av skatter och bidrag per år istället för 2,3 % år 2024 och 2 % år 2025. Ett högre resultat innebär lägre 
behov av nyupplåning. Även de finansiella målen soliditet och självfinansieringsgrad av investeringar är 
högre än i kommunstyrelsens förslag på grund av bättre resultat. 

Driftsbudget 
 

  

Driftsbudget Budget Budget Plan Plan
mnkr 2022 2023 2024 2025
Politisk verksamhet -13,0 -14,2 -14,6 -14,2
Sektor ledning och verksamhetsstöd -65,5 -64,9 -64,8 -63,8
Sektor lärande -397,2 -400,5 -401,5 -400,8
Sektor omsorg -404,8 -412,0 -417,2 -424,6
Sektor samhällsutveckling -75,3 -75,4 -74,8 -74,5
Affärsdrivande Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0
Affärsdrivande Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0
Ofördelad budget (lön, pris, kap, hyra, lokalv, kost) -16,9 -53,6 -84,1 -114,6
Summa nämndsverksamhet -972,7 -1 020,6 -1 056,8 -1 092,4
Pensionskostn/skuldförändr. avseende 
semesterlön/arbetsgivaravg. -21,3 -34,8 -34,0 -28,5
Försäljning fastigheter, mark 0,0 5,0 5,0 2,0
Återlagda kapitalkostnader (internränta) 12,3 18,3 26,1 27,7
Kommunstyrelsens medel till förfogande -0,3 -2,2 -1,0 -1,0
Summa nettokostnad -982,0 -1 034,2 -1 060,8 -1 092,2
Skatteintäkter 816,0 870,6 902,7 935,0
Generella statsbidrag 201,7 204,0 205,2 207,5
Finansiella intäkter 1,2 1,5 1,6 1,7
Finansiella kostnader -8,3 -17,3 -20,4 -22,4
Årets resultat 28,6 24,6 28,3 29,6



 
Budget 2023 med plan för 2024-2025 
 
 

6 
 

Ramförändringar mellan åren 
 

 
 

Ramförändringar mnkr År 2023 År 2024 År 2025
Politisk verksamhet
Ingående budget 13,0 14,2 14,6
Minskad budgetram, valnämnd -0,4 -0,4
Utökad budgetram, satsning/prioritering 1,6 0,4
Ny budgetram 14,2 14,6 14,2
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Ingående budget 61,1 64,9 64,8
Minskad budgetram, ny webbplats och kontaktcenter -0,5 -0,4 -1,0
Utökad budgetram, satsning/prioritering 4,4 0,3
Ny budgetram 64,9 64,8 63,8
Sektor lärande
Ingående budget 395,1 400,5 401,5
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell 3,2 0,4 0,2
Minskad budgetram, nytt skolskjutsavtal -3,8
Utökad budgetram, satsning/prioritering 6,0 0,6 -0,9
Ny budgetram 400,5 401,5 400,8
Sektor omsorg
Ingående budget 403,6 412,0 417,2
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell 3,8 5,1 4,9
Minskad budgetram, hemtagningseffekt externa placeringar -2,1 -2,0
Utökad budgetram, satsning/prioritering 6,8 2,0 2,5
Ny budgetram 412,0 417,2 424,6
Sektor samhällsutveckling
Ingående budget 75,3 75,4 74,8
Minskad budgetram, ÅVS STO-bro, handläggare byggenheten, parkenhet -3,0 -1,1 -0,6
Utökad budgetram, satsning/prioritering 3,1 0,5 0,3
Ny budgetram 75,4 74,8 74,5
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2022-08-01 
Sverigedemokraterna 

 
 
 

Inledning 
Budgeten för 2023 med plan för 2024 och 2025 har tagits fram av den politiska 
oppositionen Sverigedemokraterna. Budgetförslaget överensstämmer i stora delar med 
kommunstyrelsens förslag, med undantag för nedanstående förändringar. 

Sverigedemokraternas satsningar utgår från att kärnverksamheten prioriteras med fokus 
på utsatta grupper, barn och äldre utifrån en tydlig styrning som bidrar till en god 
arbetsmiljö för såväl brukare som medarbetare. Målsättningen är att satsa på högre löner 
inom vård och omsorg samt minska barngrupper i såväl förskolan som i skolan. 

Budgetförändringar jämfört med kommunstyrelsens budgetförslag  
Nedanstående förändringar utgår från budgetram 2022 och gäller från 2023 om inget 
annat anges. 

 Förslaget innehåller en sänkt skattesats likt majorietetens förslag år 2023, dvs en 
sänkning med 10 öre. Skattesatsen på 22,51 kr per skattekrona bibehålls sedan 
under planperioden år 2024 och 2025.  

 Politisk verksamhet får 0,2 mnkr högre budgetram år 2023 till fler granskingar. 
Satsningen avser endast år 2023. 

 Sektor lärande får 4,4 mnkr högre budgetram för att finansiera mindre 
barngrupper i förskolan under fem dagar i veckan. Sektorn får dessutom från år 
2024 en förstärkning på 1,2 mnkr till att anställa fler medarbetare inom skolan. 
Från år 2025 får sektorn ytterligare 3,8 mnkr till personalförstärkning. 

 Sektor omsorg får 2,2 mnkr år 2023 för att höja lönerna till vård- och 
omsorgsanställda och från år 2024 ytterligare 1,8 mnkr. För år 2023 innebär det 
att vård- och omsorgsanställda får totalt en löneökning på 5 % istället för som i 
kommunstyrelsens förslag 2,7 %. År 2024 får vård- och omsorgsanställda 
ytterligare 1 % utöver det som lagts i kommunstyrelsens förslag, dvs totalt 3,5 %. 
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Satsningen på Projekt timmerhult genomförs inte eftersom liknande verksamhet 
redan finns i annan regi och som kommunen kan samarbeta med istället.  

 Sektor samhällsutveckling har en budget för parkenheten på 3,5 mnkr. Från och 
med 2023 har sektorn kvar endast 1 mnkr som våra vägföreningar ska kunna söka 
bidrag från till trivselhöjande åtgärder i orterna.  

 I kommunstyrelsens förslag fick sektor samhällsutveckling 0,6 mnkr för att höja 
investeringsbidraget till föreningarna. Satsningen stannar vid 0,4 mnkr, dvs en 
total budget på 0,8 mnkr. Det innebär också att den succesiva höjningen 2024 och 
2025 med 0,3 mnkr/år utgår.  

 Taxan för vatten och avlopp får maximalt höjas med 8 % årligen istället för 10 %. 
 Från år 2022 infördes fritt kaffe/te till medarbetarna, denna satsning tas bort 

eftersom kärnverksamheten och andra satsningar prioriteras istället.   

Investeringar och låneskuld 
Sverigedemokraterna föreslår samma investeringsnivå och låneskuld under planperioden 
som i kommunstyrelsens förslag.  

Årets resultat och finansiella mål  
Sverigedemokraterna har lägre resultatnivå år 2023 och 2024, 2-2,2 % istället för 2,3 %. 
År 2025 har Sverigedemokraterna högre resultat än i kommunstyrelsens förslag, 2,1 % 
istället för 2 %. 
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Driftsbudget 

 

Driftsbudget Budget Budget Plan Plan
mnkr 2022 2023 2024 2025
Politisk verksamhet -13,0 -14,4 -14,6 -14,2
Sektor ledning och verksamhetsstöd -65,5 -64,4 -64,0 -63,0
Sektor lärande -397,2 -402,0 -404,2 -407,3
Sektor omsorg -404,8 -411,7 -417,2 -422,6
Sektor samhällsutveckling -75,3 -74,1 -73,5 -72,9
Affärsdrivande Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0
Affärsdrivande Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0
Ofördelad budget (lön, pris, kap, hyra, lokalv, kost) -16,9 -53,1 -83,6 -114,1
Summa nämndsverksamhet -972,7 -1 019,6 -1 056,9 -1 094,0
Pensionskostn/ skuldförändr. avseende 
semesterlön/ arbetsgivaravg. -21,3 -34,8 -34,0 -28,5
Försäljning fastigheter, mark 0,0 5,0 5,0 2,0
Återlagda kapitalkostnader (internränta) 12,3 18,3 26,1 27,7
Kommunstyrelsens medel till förfogande -0,3 -2,2 -1,0 -1,0
Summa nettokostnad -982,0 -1 033,3 -1 060,9 -1 093,8
Skatteintäkter 816,0 866,7 898,7 930,8
Generella statsbidrag 201,7 204,0 205,2 207,5
Finansiella intäkter 1,2 1,5 1,6 1,7
Finansiella kostnader -8,3 -17,3 -20,5 -22,6
Årets resultat 28,6 21,6 24,1 23,6
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Ramförändringar mellan åren 
Ramförändringar mnkr År 2023 År 2024 År 2025
Politisk verksamhet
Ingående budget 13,0 14,4 14,6
Minskad budgetram, valnämnd, revision -0,4 -0,2 -0,4
Utökad budgetram, satsning/ prioritering 1,8 0,4
Ny budgetram 14,4 14,6 14,2
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Ingående budget 61,1 64,4 64,0
Minskad budgetram, ny webbplats och kontaktcenter -0,5 -0,4 -1,0
Utökad budgetram, satsning/ prioritering 3,8
Ny budgetram 64,4 64,0 63,0
Sektor lärande
Ingående budget 395,1 402,0 404,2
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell 3,2 0,4 0,2
Minskad budgetram, nytt skolskjutsavtal -3,8
Utökad budgetram, satsning/ prioritering 7,5 1,8 2,9
Ny budgetram 402,0 404,2 407,3
Sektor omsorg
Ingående budget 403,6 411,7 417,2
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell 3,8 5,1 4,9
Minskad budgetram, hemtagningseffekt externa placeringar -2,1 -2,0
Utökad budgetram, satsning/ prioritering 6,5 2,3 0,5
Ny budgetram 411,7 417,2 422,6
Sektor samhällsutveckling
Ingående budget 75,3 74,1 73,5
Minskad budgetram, ÅVS STO-bro, extra handläggare bygg, parkenhet -3,0 -0,6 -0,6
Utökad budgetram, satsning/ prioritering 1,8 0,0 0,0
Ny budgetram 74,1 73,5 72,9
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Inledning 

Budget för 2023 med plan för 2024 och 2025 har tagits fram av den politiska oppositionen Vänsterpartiet. 

Vänsterpartiet är i opposition i Orust kommunfullmäktige. Varje år antas en kommunal budget i enlighet 
med kommunfullmäktiges majoritet. Vänsterpartiet presenterar i år en alternativ budget som visar att en 
annan politik är möjlig, en vänsterpolitik.  

Investeringar i människor, särskilt under barndomen, ger vinst på längre sikt. Det visar sig bland annat 
genom att fler utbildar sig och klarar skolan, arbetar och kan försörja sig, har en rik fritid och en god hälsa. 
Att barn växer upp under trygga förhållanden är en av samhällets grunduppgifter. För detta behövs ett 
hållbart socialt arbete och en stabil samhällsorganisation.  

Bostaden är en förutsättning för ett drägligt liv och egen försörjning. Bostadspolitiken har en direkt effekt 
på människors livsvillkor. Alla människor ska ha möjlighet till en egen bostad till en rimlig kostnad. Bostad 
är en social rättighet och i Orust kommun ska ingen människa vara hemlös. 

Kommunen har ett ansvar att skapa möjligheter och förbättra livsvillkoren för människor som lever i 
långvarigt försörjningsstöd. Fokus måste ligga på att hitta vägen till egen försörjning. 

Klimatfrågan är en ödesfråga som berör alla och som kräver åtgärder nu för att vi ska kunna uppnå 
nödvändiga klimatmål. Vi måste även bryta konsumtionsmönster för att få ett mer hållbart samhälle. 
Pandemin kan ses som en påminnelse om att vi är sårbara och att miljökatastrofer kan få mer omfattande 
verkan på lång sikt än de sista årens svåra pandemi. 

Det behövs ett feministiskt perspektiv inom alla politikområden i kommunen. Fortfarande är män som 
grupp överordnade kvinnor och redan som barn uppfostras flickor och pojkar att ta olika mycket plats i 
samhället. Jämställdhetsperspektivet ska synliggöras i Orust kommuns budget och i andra politiska beslut. 
För Vänsterpartiet handlar feministisk politik om jämlikhet mellan kvinnor och män. Vänsterpartiet vill att 
arbetet för jämställda löner och arbetsvillkor ska genomsyra arbetet i kommunen. Det ska råda 
nolltolerans mot sexuella trakasserier och ofredanden på kommunens arbetsplatser och chefer och 
arbetsledare ska ges fortbildning på området. 

Arbetsmarknad 
Arbete är en förutsättning för egen försörjning och därför måste åtgärder vidtas för att minska den 
arbetslöshet som finns och som förvärrats av pandemin. 

Kultur- och- fritid 
För en socialt hållbar kommun är kultur, fritid och mötesplatser nödvändiga. Inte minst för att kommunen 
ska vara attraktiv att bo i även för ungdomar. 

Förslag på satsningar och uppdrag: 

 Vänsterpartiet vill satsa på fritidsgårdarna så att verksamheten håller hög kvalité. 

 Öka bibliotekets öppettider. Ytterligare öka kulturverksamheten i denna verksamhet. 

 Det behövs ökade bidrag till föreningsverksamheten inom kommunen. 

 Vid planering av nya bostadsområden ska det också planeras för kultur- fritidsaktiviteter i 
anslutning till dessa. 

Vård/äldreomsorg 
Arbetet i hemtjänst och på äldreboenden ska organiseras så att det skapas en god arbetsmiljö, och är den 
bra så ökas också kvaliteten på omsorgen. Det behövs mer personalinflytande.   

Kommunens skattefinansierade vård- och omsorgsboenden ska även fortsatt drivas i egen regi, inte av 
privata företag med vinstintressen. 

Förslag på satsningar och uppdrag: 
 Organisera arbetet i hemtjänst och på äldreboenden så att det skapas en god arbetsmiljö.  

 Möjligheten att införa en arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom kommunens 
äldreboenden ska utredas. 
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 Vänsterpartiet vill erbjuda vidareutbildning till redan anställda inom omsorgen, då det är en 
satsning som ger positiva effekter i verksamheten långsiktigt. 

Social omsorg 

Investeringar i människor, särskilt under barndomen ger vinst på längre sikt. Det visar sig bland annat 
genom att fler klarar skolan, utbildar sig, arbetar och kan försörja sig. Att barn växer upp under trygga 
förhållanden är en av samhällets grunduppgifter. För detta behövs ett hållbart socialt arbete, stabil 
samhällsorganisation och hållbara relationer. 

Det är av vikt att asylsökande ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige på flykt från krig 
och förföljelse ges en trygg start och ska även i framtiden erbjudas möjlighet att bo kvar i kommunen 
under sin studietid. 

Psykisk ohälsa och beroendeproblematik är ett växande folkhälsoproblem. Kvinnor som lever i 
missbruksmiljöer är som grupp särskilt sårbara och behöver prioriteras.  

Förslag på satsningar och uppdrag: 

 I Orust kommun ska ingen vara hemlös. En bidragande faktor till hemlöshet är att ha blivit avhyst 
från en tidigare bostad. Därför anser Vänsterpartiet att vräkningsförebyggande arbete är viktigt, 

samt att kommunen arbetar utifrån modellen Bostad Först. 

 När behov finns av vård av unga ska kommunen söka goda placeringslösningar i samråd med 
andra kommuner. 

Utbildning 

Skolan ska vara likvärdig och ge alla elever samma möjligheter till en bra utbildning. En likvärdig skola nås 
genom att varje elev ges de möjligheter de behöver för att klara sin skolgång oavsett vilken skola de går i, 
oavsett var i Orust kommun de bor. 

Utbildningen i kommunen ska främja möten och motverka segregation. 

Förslag på satsningar och uppdrag: 

 Tillgången till stödjande personalfunktioner i utbildningen behöver stärkas. 

 Vidareutveckla verksamheten så att det ger elever mer likvärdiga förutsättningar. 

 Utveckla stödet för läxläsning så det blir tillgängligt för alla elever 

 Aktivt arbeta för att modersmålsundervisningen sker under ordinarie skoldag. 

Samhällsbyggnad 

Vänsterpartiet anser att det behöver ske en drastisk förändring när det gäller transporter för att uppnå 
målen om kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Vänsterpartiet vill därför att det görs en utredning om 
effekterna av avgiftsfri kollektivtrafik för i första hand alla barn och ungdomar och på längre sikt för alla.  

Planeringen av nya bostäder bör ha sin grund i ett socialt hållbarhetstänkande. 

Förslag på satsningar och uppdrag: 

 Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar. 

 Vänsterpartiet vill att kommunen får i uppdrag att utreda hur vi kan tillvarata gamla vägar för att 
skapa fler säkra cykelvägar, och på så sätt kan vi knyta ihop våra lokalsamhällen 

 Bygga ut med solcellspaneler på minst 40 procent av de kommunala fastigheternas totala takyta. 

 Miljöbedömningar ska göras när kommunen arbetar för att locka olika industrisatsningar till 
kommunen. 

 Kommunens byggnation av bostäder ska ha inriktningen att det ska byggas hyreslägenheter med 
rimliga hyror, så att det möjliggör boende med god kvalité för kommunens invånare.  

 Innan kommunen säljer ut fastigheter skall det undersökas om det går att konvertera 
fastigheterna/lokalerna till bostäder eller kommunal verksamhet. 
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Politiska prioriteringar 

Vänsterpartiet vill göra följande politiska prioriteringar under planperioden: 

Sektor omsorg 

 Förbereda för arbetstidsförkortning i vården med bibehållen lön. 

 Starta ett organisationsarbete för att öka personalinflytandet i vården. 

 Söka samarbete med kommuner i vår geografiska närhet för att lösa ”hemmaplanslösningarna” 
istället för att starta allt i egen regi. Det innebär ett förändrat uppdrag och arbetssätt. Det blir 
bättre både för de utsatta och för att åstadkomma en mer kostnadseffektivverksamhet. 

 Aktivt arbeta för att söka ny teknik för att underlätta för personalen och förbättra för vårdtagarna. 

Sektor lärande:    

 Ge elever med särskilda behov bättre förutsättningar. Fler specialpedagoger och elevassistenter 
behöver anställas. 

 Införa en grupp med lärare så att alla elever får ett likvärdigt stöd för att klara läxorna. 

 Följa skolverkets riktlinjer om mindre barngrupper i förskolan 5 dagar i veckan.  

 Flexiblare planering av kulturskolans undervisning för att möjliggöra så alla intresserade kan 
deltaga. 

Sektor samhällsutveckling: 

 Påbörja ett mer aktivt arbete som syftar till att utveckla cykelvägarna på Orust. 

 Satsa mer på fritidsverksamhet för ungdomar. 

 Öka bidragen till alla föreningarna. Men detta följer villkor med att man bevisligen bedriver ett 
arbete för att öka förståelsen mellan olika grupper i samhället. 

 Öka öppettiderna på biblioteken. Satsa på mer kulturverksamhet i denna verksamhet. 

 Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar.  

 Lägga solceller på minst 40 % av takytan på kommunens fastigheter. 

 Varje kommunalt nybygge ska i möjligaste mån byggas som ett passivhus och gärna i trä. 

 Avveckla parkenheten. 

 Utreda ett övertagande av persontrafiken till kommunens öar. 

 Arbeta för en effektivare och mer attraktiv kollektivtrafik. 

Budgetförändringar jämfört med kommunstyrelsens budgetförslag.  

Nedanstående förändringar utgår från budgetram 2022 och gäller från 2023 om inget annat anges. 

 Budgeten bygger på en höjd skattesats med 25 öre från år 2023, vilket innebär en skattesats på 
22,86 kr. Det ger ca 9-10 mnkr mer i skatteintäkter per år jämfört med 2022 års skattesats och 
13,5 mkr mer i skatteintäkter år 2023 än i kommunstyrelsens förslag. 

 Sammantaget uppgår satsningarna till verksamheterna till 16-20 mnkr utöver det som ligger i 
kommunstyrelsens förslag. 

 Politisk verksamhet får utöver det som finns i kommunstyrelsens förslag 0,2 mnkr år 2023 till 
revisionen för fler granskningar. År 2024 återställs revisionens budgetram till den nivå som var år 
2022. 
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 Sektor ledning och verksamhetsstöd får utöver det som finns i kommunstyrelsens förslag 0,25 
mnkr från år 2023 till en satsning på höjt friskvårdsbidrag från dagens nivå på 800 kr till 1200 kr 
per år och anställd. 

 Sektor samhällsutveckling har en budget för parkenheten på 3,5 mnkr. Den tas bort i sin helhet 
och omprioriteras till andra satsningar.  

 Sektor lärande får utöver det som finns i kommunstyrelsens förslag 10,1 mnkr från år 2023. 
Satsningen finansierar mindre barngrupper i förskolan under fem dagar i veckan med 4,4 mnkr, 
en utökning av resurser i skolan inom exempelvis skolhälsovården, fler specialpedagoger och 
elevassistenter för 5 mnkr, läxhjälp 0,2 mnkr samt fler tjänster i kulturskolan 0,5 mnkr.  

 Sektor omsorg får utöver det som finns i kommunstyrelsens förslag 1,85 mnkr och ytterligare 4,3 
mnkr från år 2024. Satsningen ska finansiera en tjänst som socialsekreterare 0,65 mnkr samt under 
år 2023 utreda arbetstidsförkortning och ökat personalinflytande för högst 1,2 mnkr. Från 2024 
får sektorn 5,5 mnkr till att finansiera arbetstidsförkortning inom vård och omsorg inom några 
områden. 

 Sektor samhällsutveckling får utöver det som finns i kommunstyrelsens förslag 3,6 mnkr från år 
2023 och ytterligare 0,3 mnkr från år 2024 och ytterligare 0,4 mnkr från år 2025. Satsningen 
finansierar drift och underhåll av vandringleder med 0,2 mnkr samt en resurs som ska utreda en 
utveckling av cykelvägar med 0,3 mnkr (endast år 2023), mer fritidsaktiviteter 1,3 mnkr år 2023 
och 1,5 mnkr från år 2024, förstärkning till kultur och biblioteksverksamheten med 0,5 mnkr samt 
ökat föreningsbidrag till alla föreningar med 1,3 mnkr år 2023 istället för 0,6 mnkr i 
kommunstyrelsens förslag. År 2024 höjs bidraget med ytterligare 0,4 mnkr och år 2025 ytterligare 
0,4 mnkr. 

 I kommunstyrelsens förslag och potten för ofördelad budget finns 0,9 mnkr till helgöppet på 
Strandgårdens kök och intraprenaddrift av kost och lokalvården i Ellösområdet. Den satsningen 
utgår i Vänsterpartiets budget.   

 I kommunstyrelsens förslag finns det 1 mnkr per år för oförutsedda kostnader i 
kommunstyrelsens medel till förfogande. Vänsterpartiet vill att det finns ytterligare 2 mnkr, totalt 
3 mnkr för oförutsedda kostnader.  

Investeringar och nyupplåning 

Vänsterpartiet föreslår samma investeringsnivå under planperioden som i kommunstyrelsens förslag. 
Eftersom resultatnivån är högre år 2025 än i kommunstyrelsens förslag behövs det inte lika hög 
nyupplåning för att finansiera investeringarna.  

Årets resultat och finansiella mål  

Årets resultat budgeteras högre år 2025 än i kommunstyrelsens förslag, övriga år samma. Resultatet 
motsvarar 2,6 % av skatter och bidrag år 2025 istället för 2 %. Även de finansiella målen soliditet och 
självfinansieringsgrad av investeringar är högre än i kommunstyrelsens förslag på grund av bättre resultat. 
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Driftsbudget 

 

Driftsbudget Budget Budget Plan Plan

mnkr 2022 2023 2024 2025

Politisk verksamhet -13,0 -14,4 -14,6 -14,2

Sektor ledning och verksamhetsstöd -65,5 -64,6 -64,2 -63,2

Sektor lärande -397,2 -407,7 -408,7 -408,0

Sektor omsorg -404,8 -412,0 -419,9 -425,4

Sektor samhällsutveckling -75,3 -76,9 -76,9 -77,0

Affärsdrivande Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0

Affärsdrivande Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0

Ofördelad budget (lön, pris, kap, hyra, lokalv, kost) -16,9 -52,7 -83,2 -113,7

Summa nämndsverksamhet -972,7 -1 028,2 -1 067,4 -1 101,4

Pensionskostn/skuldförändr. avseende 

semesterlön/arbetsgivaravg. -21,3 -34,8 -34,0 -28,5

Försäljning fastigheter, mark 0,0 5,0 5,0 2,0

Återlagda kapitalkostnader (internränta) 12,3 18,3 26,1 27,7

Kommunstyrelsens medel till förfogande -0,3 -4,2 -3,0 -3,0

Summa nettokostnad -982,0 -1 043,9 -1 073,4 -1 103,2

Skatteintäkter 816,0 880,2 912,7 945,3

Generella statsbidrag 201,7 204,0 205,2 207,5

Finansiella intäkter 1,2 1,5 1,6 1,7

Finansiella kostnader -8,3 -17,2 -20,1 -21,8

Årets resultat 28,6 24,6 26,0 29,5
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Ramförändringar mellan åren 

 

Ramförändringar mnkr År 2023 År 2024 År 2025

Politisk verksamhet

Ingående budget 13,0 14,4 14,6

Minskad budgetram, valnämnd -0,4 -0,4

Utökad budgetram, satsning/prioritering 1,8 0,2

Ny budgetram 14,4 14,6 14,2

Sektor ledning och verksamhetsstöd

Ingående budget 61,1 64,6 64,2

Minskad budgetram, ny webbplats och kontaktcenter -0,5 -0,4 -1,0

Utökad budgetram, satsning/prioritering 4,1

Ny budgetram 64,6 64,2 63,2

Sektor lärande

Ingående budget 395,1 407,7 408,7

Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell 3,2 0,4 0,2

Minskad budgetram, nytt skolskjutsavtal -3,8

Utökad budgetram, satsning/prioritering 13,2 0,6 -0,9

Ny budgetram 407,7 408,7 408,0

Sektor omsorg

Ingående budget 403,6 412,0 419,9

Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell 3,8 5,1 4,9

Minskad budgetram, hemtagningseffekt externa placeringar -2,1 -2,0

Utökad budgetram, satsning/prioritering 6,7 4,8 0,5

Ny budgetram 412,0 419,9 425,4

Sektor samhällsutveckling

Ingående budget 75,3 76,9 76,9

Minskad budgetram, ÅVS STO-bro, extra handläggare byggenheten, parkenhet -4,0 -0,6 -0,6

Utökad budgetram, satsning/prioritering 5,6 0,6 0,7

Ny budgetram 76,9 76,9 77,0
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Inledning 

Budget för 2023 med plan för 2024 och 2025 har tagits fram av Folkviljan Orust som är ett av fyra partier 
i majoriteten men valt att lägga en egen budget. 

Kommunens ekonomi har utvecklats mycket positivt de senaste fem åren. En hög resultatnivå, amortering 
av låneskulden, budgetföljsamhet och befolkningsökning är positiva signaler på en god ekonomisk 
utveckling. Dessutom har skattesatsen sänkts sedan år 2019 med 25 öre per år, totalt 1 krona under hela 
mandatperioden.   

Under den senaste mandatperioden har stora satsningar skett i verksamheterna till bl.a. volymförändringar 
inom förskola, skola och äldreomsorg, digitala lösningar, uppbyggnad av förebyggande stöd och hjälp 
samt behandlingsinsatser på hemmaplan, offentliga toaletter, mötesplatser och trivselhöjande insatser i 
tätorterna, minskad handläggningstid till bygglov, trygghetsboende samt förebyggande insatser för barn 
och unga. Vi har också lyckats införa mer intraprenad (personalstyrt) i vården bl.a. på Kaprifol och 
Strandgården, och mer är på gång på Standgården. 

Budgeten för 2023 med plan för 2024-2025 innehåller fortsatt stora satsningar till verksamheterna. Från 
och med år 2023 tillförs sektorerna närmare 25 mnkr i satsningar i majoritetens budget och dessutom 
närmare 35 mnkr i pris- och löneökningar. Fram till och med år 2025 tillförs sektorerna totalt 36 mnkr i 
satsningar i majoritetens budget. I Folkviljans budget tillförs sektorerna ca 6 mnkr mer i satsningar. 

Ökad tillgänglighet, bättre service och mer förebyggande arbete för våra barn och unga är den röda tråden 
i Folkviljans budget. Orust skolor ska fortsatt vara bland de bästa i Västra Götaland. Alla barn ska få den 
bästa starten i livet. Majoritetens liksom Folkviljans budget innehåller fortsatta satsningar på 
hemmaplanslösningar, i form av boendestöd, stödboende för socialpsykiska behov och korttidsboende 
LSS för barn och unga.   

Politiska prioriteringar 

Nedan sammanfattas de politiska prioriteringar som skiljer förslaget från majoritetens. 

För att Orust ska kunna bli längsiktligt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart krävs att den negtiva 
åldrande befolkningsutvecklingen vänds. Att vända den negativa befolkningsutvecklingen är Folkviljans 
konkreta mål, och att i första hand verka för ökad inflyttning av yngre familjer. 

Vi vill inte satsa bara på tätort utan även på landsbygd, största outnyttjad potential finns i kommunens 
landsbygdsområden, vi bör använda Orust ”Den gröna ön” för att marknadsföra inflyttning. Landsbygden 
måste ses som en resurs, inte ett problem, majoriteten av befolkningen bor utanför tätort. För att stödja 
inflyttning av barnfamiljer är närhet och enkel tillgång till förskola, fritids och skola mycket viktiga faktorer 
som måste beaktas i all kommunal planering. HELA ORUST SKA LEVA! 

Att kommunens välfärd och övrig organisation förbättras med mer intraprenad i vård och övrig 
verksamhet. 

Vi satsar ytterliggare 2 mnkr mer på föreningslivets investeringsbudget, föreningslivet är en oumbärlig 
social viktig funktion i Orust. 

Satsning på en hållbar sophämtning, med sopsortering liknande tidigare lösning med återvinningsäck, i 
samband med nytt kommunalt sopansvar. 

Påskynda möjligheter till företagsetableringar i hela kommunen, tillgång till industritomter av god kvalité 
med konkurrenskraftiga priser är viktigt för att utveckla näringslivet i kommunen, samt förenkla kontroller 
och tillståndsgivningar. 

Vi satsar ytterliggare 1,4 mnkr på resurser till bl.a. stödfunktioner i skolan, samt arbeta för mindre 
klasstorlekar, för att inte tappa några elever på vägen. 

Satsningen på omsorg med ytterliggare 3 mnkr till längre tid med vårdtagare och en löneutveckling som är 
konkurrenskraftig med grannkommunerna. 

Medborgarna är Orust kommun. 
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Budgetförändringar jämfört med kommunstyrelsens budgetförslag 

Nedanstående förändringar utgår från budgetram 2022 och gäller från 2023 om inget annat anges. 

 Budgeten bygger på en sänkt skattesats precis som i kommunstyrelsens förslag. Utvecklingen av 
de ekonomiska förutsättningarna, såväl en positiv som negativ utveckling, kan innebära att 
skattesatsen behöver omprövas senare. 

 Sektor ledning och verksamhetsstöd får i kommunstyrelsens förslag 1 mnkr till kontaktcenter år 
2023 och 2024, men ska från 2025 inarbetas i ramen. Folkviljan Orust vill att hela kostnaden för 
kontaktcenter finansieras av sektorerna direkt genom omfördelning av arbetsuppgifter. År 2025 
ska ytterligare 1,3 mnkr minskas då kontaktcenter är väl inkört och effektiviteten inom samtliga 
sektorer ökat ytterligare. 

 Sektor lärande får utöver det som finns i kommunstyrelsens förslag 1,4 mnkr från år 2023. 
Sektorn ska erbjuda elever i årkurs 8 en utbildning med Westkust skolfartyg under 3 dagar för 0,5 
mnkr och 0,1 mnkr till en studie-/skolresa till t.ex. Polen samt utöka stödresurserna i skolan med 
0,8 mnkr. 

 Sektor omsorg får utöver det som finns i kommunstyrelsens förslag 3 mnkr för att förstärka 
bemanningen och höja lönerna inom vård och omsorg. Sektorn har i kommunstyrelsens förslag 
fått 0,6 mnkr till projekt Timmerhult. Den satsningen vill inte Folkviljan Orust genomföra då 
kommunen inte ska konkurrera med externa aktörer som driver liknande verksamhet. Samarbete 
skall istället upprättas med nuvarande Orust Återbruk. Timmerhult skall istället erbjudas till 
motorintresserad ungdom, som idag har en rivningsklar lokal i Bua. 

 Sektor samhällsutveckling har en budget för parkenheten på 3,5 mnkr. Den ska minskas med 3 
mnkr och kvarvarande budget på 0,5 mnkr ska delas ut som riktade bidrag för trivselhöjande 
åtgärder till vägföreningarna. I kommunstyrelsens förslag fick sektorn en förstärkning till 
miljöenheten på 0,4 mnkr. Den satsningen utgår i Folkviljans budgetförslag. Sektorn fick också 
bibehålla två extra resurser på bygglovsenheten år 2023. I Folkviljans budget finns det en extra 
resurs år 2023 och ingen extra resurs från år 2024. Bygglovsenheten är numera ikapp med 
ärenden och bör kunna med kommande effektiviseringar, klara sig med normal bemanning. I 
kommunstyrelsens förslag finns en successiv höjning av investeringsbidraget till föreningar från 
0,6 mnkr år 2023. I Folkviljans budget höjs budgeten med ytterligare 2 mnkr redan år 2023 till en 
total budget på 3 mnkr inkl. nuvarande budget på 0,4 mnkr. En viktig satsning där föreningslivet 
är en oumbärlig social funktion i Orust kommun. I kommunstyrelsens förslag fick sektorn 1 mnkr 
till rivning av fastigheter. I Folkviljans budget halveras satsningen till 0,5 mnkr. En mer 
verklighetshetsförankrad prislapp. 

Investeringar och låneskuld 

Investeringsnivå och låneskuld motsvarar samma nivå som i kommunstyrelsens förslag. 

Årets resultat och finansiella mål  

Årets resultat budgeteras marginellt lägre år 2023 men samma år 2024 och 2025 som i kommunstyrelsens 
förslag.  
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Driftsbudget 

 
  

Driftsbudget Budget Budget Plan Plan

mnkr 2022 2023 2024 2025

Politisk verksamhet -13,0 -14,2 -14,6 -14,2

Sektor ledning och verksamhetsstöd -65,5 -63,4 -63,0 -61,7

Sektor lärande -397,2 -399,0 -400,0 -399,3

Sektor omsorg -404,8 -412,5 -416,2 -421,6

Sektor samhällsutveckling -75,3 -74,3 -73,7 -73,7

Affärsdrivande Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0

Affärsdrivande Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0

Ofördelad budget (lön, pris, kap, hyra, lokalv, kost) -16,9 -53,6 -84,1 -114,6

Summa nämndsverksamhet -972,7 -1 016,9 -1 051,4 -1 085,0

Pensionskostn/skuldförändr. avseende 

semesterlön/arbetsgivaravg. -21,3 -34,8 -34,0 -28,5

Försäljning fastigheter, mark 0,0 5,0 5,0 2,0

Återlagda kapitalkostnader (internränta) 12,3 18,3 26,1 27,7

Kommunstyrelsens medel till förfogande -0,3 -2,2 -1,0 -1,0

Summa nettokostnad -982,0 -1 030,6 -1 055,4 -1 084,8

Skatteintäkter 816,0 866,7 894,7 920,5

Generella statsbidrag 201,7 204,0 205,2 207,5

Finansiella intäkter 1,2 1,5 1,6 1,7

Finansiella kostnader -8,3 -17,3 -20,5 -22,8

Årets resultat 28,6 24,3 25,6 22,1



 

Budget 2023 med plan för 2024-2025 
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Ramförändringar mellan åren 

 
 

 

Ramförändringar mnkr År 2023 År 2024 År 2025

Politisk verksamhet

Ingående budget 13,0 14,2 14,6

Minskad budgetram, valnämnd -0,4 -0,4

Utökad budgetram, satsning/prioritering 1,6 0,4

Ny budgetram 14,2 14,6 14,2

Sektor ledning och verksamhetsstöd

Ingående budget 61,1 63,4 63,0

Minskad budgetram, ny webbplats och kontaktcenter -0,5 -0,4 -1,3

Utökad budgetram, satsning/prioritering 2,8

Ny budgetram 63,4 63,0 61,7

Sektor lärande

Ingående budget 395,1 399,0 400,0

Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell 3,2 0,4 0,2

Minskad budgetram, nytt skolskjutsavtal -3,8

Utökad budgetram, satsning/prioritering 4,5 0,6 -0,9

Ny budgetram 399,0 400,0 399,3

Sektor omsorg

Ingående budget 403,6 412,5 416,2

Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell 3,8 5,1 4,9

Minskad budgetram, hemtagningseffekt externa placeringar -2,1 -2,0

Utökad budgetram, satsning/prioritering 7,3 0,5 0,5

Ny budgetram 412,5 416,2 421,6

Sektor samhällsutveckling

Ingående budget 75,3 74,3 73,7

Minskad budgetram, ÅVS STO-bro, extra handläggare byggenheten, parkenheten -4,1 -0,6

Utökad budgetram, satsning/prioritering 3,1 0,0 0,0

Ny budgetram 74,3 73,7 73,7



 Datum Diarienummer 1(4)
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Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Beslut om delvis inlösen av pensionsskuld

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna en delvis inlösen av ansvarsförbindelsen i pensionsskulden på 40 
miljoner kronor inklusive löneskatt år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Vid årsskiftet 1997/1998 förändrades pensionssystemet inom det kommunala området. 
Pensioner intjänade efter detta datum fonderas fortlöpande i den kommunala 
bokföringen. Pensioner intjänade före detta datum hanteras som en ansvarsförbindelse, 
vilken inte är en del av kommunens balansräkning. Vid delårsbokslutet 2022-08-31 
uppgick denna ansvarsförbindelse för Orust kommun till 278,3 miljoner kronor 
inklusive löneskatt. 

Normalt belastas kommunens resultaträkning varje år med kostnaden för den
pension som under året betalas ut till de medarbetare som arbetade i
kommunen före 1998. Kommunen kan dock välja att göra en delvis inlösen
av ansvarsförbindelsen, där kommunen försäkrar bort en del av denna hos ett
pensionsbolag. Kostnaden för transaktionen belastar det året den bokförs.
Effekten blir att den årliga kostnaden framöver för pensioner intjänade före 1998 
kommer att minska.

Eftersom kommunen prognostiserar ett större ekonomiskt överskott år 2022 och de 
ekonomiska förutsättningarna från år 2023 ser tuffare ut till följd av oroligheterna i 
omvärlden, har förvaltningen utrett möjligheterna att använda en del av överskottet i år 
för att sänka framtida kostnader.  

Utredningen visar att det finns olika alternativ. Antingen öka det egna kapitalet och på 
så sätt finansiera en större del av kommande investeringar, amortera på låneskulden eller 
lösa in en del av ansvarsförbindelsen i pensionsskulden. Bedömningen är att en 
delinlösen av pensionsskulden anses vara mest ekonomiskt lönsamt för kommunen på 
lång sikt. En inlösen ger större effekt i form av sänkta årliga pensionskostnader än 
sänkta räntekostnader genom en amortering av låneskulden med motsvarande belopp. 

Utredning
Vid årsskiftet 1997/1998 förändrades pensionssystemet inom det kommunala området. 
Pensioner intjänade efter detta datum fonderas fortlöpande i den kommunala 
bokföringen. Pensioner intjänade före detta datum hanteras som en ansvarsförbindelse, 
vilken inte är en del av kommunens balansräkning. Vid delårsbokslutet 2022-08-31 
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uppgick denna ansvarsförbindelse för Orust kommun till 278,3 miljoner kronor 
inklusive löneskatt. Ansvarsförbindelsen kan öka som en effekt av 
inflationsuppräkningar, höjda livslängsantaganden och räntor, samtidigt minskar skulden 
i takt med utbetalningarna.

Normalt belastas kommunens resultaträkning varje år med kostnaden för den
pension som under året betalas ut till de medarbetare som arbetade i
kommunen före 1998. Kommunen kan dock välja att göra en delvis inlösen
av ansvarsförbindelsen, där kommunen försäkrar bort en del av denna hos ett
pensionsbolag. Kostnaden för transaktionen belastar det året den bokförs.
Effekten blir att den årliga kostnaden framöver för pensioner intjänade före 1998 
kommer att minska. 
I delårsbokslutet 2022-08-31 prognostiserar kommunen ett överskott på 78,5 miljoner 
kronor. Det är 50 miljoner kronor högre än budgeterat resultat. Enligt kommunens 
finansiella mål ska årets resultat av verksamhetens nettokostnader uppgå till 2-4 %. Det 
innebär ett resultat på mellan 20-40 miljoner kronor. Prognosen innebär cirka 8 % av 
verksamhetens nettokostnader.

Om kommunen inte vidtar några ekonomiska åtgärder som till exempel inlösen av 
pensionsskulden kommer årets resultat att öka det egna kapitalet. Det egna kapitalet 
används i första hand till att egenfinansiera kommande investeringar. Om en inlösen 
beslutas minskas kommunens ekonomiska överskott med motsvarande. 

Kommunen har under de senaste tre åren haft stora överskott. Orsaken är framförallt 
en bättre ekonomisk tillväxt i Sverige och en snabbare återhämtning efter pandemin, 
vilket inneburit högre skatteintäkter än beräknat. Kommunen har tack vare stora 
överskott amorterat på låneskulden och låtit bli att ta nya lån för att finansiera 
investeringar. Kommunens låneskuld har minskat och närmat sig nu genomsnittet i 
riket.

Bedömningen är att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur som kommer att bestå fram 
till år 2025. Under de närmaste kommande åren ser tillväxten ut att dämpas, vilket 
innebär att skatteintäkterna inte ökar i lika stor utsträckning som tidigare. Redan nu 
under 2022 märks stora pris- och kostnadsökningar utifrån en stigande inflation och 
energibrist. För att förbättra de ekonomiska förutsättningarna och finansiera de 
kommande kostnadsökningarna har förvaltningen utrett olika alternativ att sänka 
framtida kostnader genom att använda en del av det ekonomiska överskottet i år.   

Det finns flera alternativ beträffande hanteringen det positiva resultatet. 
• Att öka det egna kapitalet, vilket innebär att kommunen kan finansiera ytterligare en 

andel av de planerade investeringarna utan nyupplåning. 
• Att amortera på låneskulden, det vill säga minska kommunens låneskuld.
• Att göra en delinlösen av ansvarsförbindelsen i pensionsskulden.

Det första och andra alternativet innebär att kommunens kommande eller befintliga 
räntekostnader minskar. Det sista alternativet med delinlösen av pensionsskulden 
innebär att den årliga kostnaden för pensioner intjänade före 1998 kommer att minska.  
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KPA pension är kommunens pensionsförvaltare. De har tagit fram en offert som visar 
att en delinlösen av pensionsskulden på 40 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt, 
ger en årlig minskad kostnad på 2,8 miljoner kronor för år 2023 inklusive avgifter. Som 
mest minskar kostnaden år 2026 med 2,9 miljoner kronor, därefter avtar effekten fram 
till 2051. Se nedan diagram. Det enda som kan tillkomma som kostnad är 
värdesäkringen för inlösen första året år 2024, då det inte hunnit bli någon avkastning i 
överskottsfond som finansierar värdesäkringen. 

Effekten av att amortera exempelvis ett lån på 40 miljoner kronor som förfaller till 
betalning i februari 2023 blir en lägre räntekostnad med 0,4 miljoner kronor. Om en 
inlösen verkställs innebär det att lånet inte amorteras utan istället omsätts. På grund av 
högre ränteläge blir effekten en högre räntekostnad med cirka 1 miljon kronor. 

Bedömning
Förvaltningens bedömning är att en delinlösen av pensionsskulden anses vara 
ekonomiskt lönsamt för kommunen på lång sikt. En inlösen ger större effekt i form av 
sänkta årliga pensionskostnader än sänkta räntekostnader genom en amortering av 
låneskulden med motsvarande belopp. 

Kommunen har stora framtida investeringar i vatten och avloppsverksamheten, men 
även i nya byggnader och annan samhällsinfrastruktur. Även om hela överskottet läggs 
till det egna kapitalet för att finansiera kommande investeringar och på så vis undvika ett 
nytt lån på motsvarande 40 miljoner kronor, är bedömningen att en delinlösen av 
pensionsskulden ger större ekonomisk effekt än motsvarande räntekostnadsökning. 

I nuläget har koncernen, kommunen och Orustbostäder, utrymme inom befintligt 
låneutrymme om 500 miljoner kronor hos Kommuninvest att ta upp det lånebehov som 
finns, ca 400 miljoner kronor under de närmaste åren.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-30

Beslutet skickas till
Ekonomichef
HR-chef

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef
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 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12 
 

 
§138 KS/2022:1559 
Beslut om delvis inlösen av pensionsskuld 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna en delvis inlösen av ansvarsförbindelsen i pensionsskulden på 40 miljoner kronor 
inklusive löneskatt år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid årsskiftet 1997/1998 förändrades pensionssystemet inom det kommunala området. 
Pensioner intjänade efter detta datum fonderas fortlöpande i den kommunala bokföringen. 
Pensioner intjänade före detta datum hanteras som en ansvarsförbindelse, vilken inte är en del av 
kommunens balansräkning. Vid delårsbokslutet 2022-08-31 uppgick denna ansvarsförbindelse för 
Orust kommun till 278,3 miljoner kronor inklusive löneskatt.  
 
Normalt belastas kommunens resultaträkning varje år med kostnaden för den 
pension som under året betalas ut till de medarbetare som arbetade i 
kommunen före 1998. Kommunen kan dock välja att göra en delvis inlösen 
av ansvarsförbindelsen, där kommunen försäkrar bort en del av denna hos ett 
pensionsbolag. Kostnaden för transaktionen belastar det året den bokförs. 
Effekten blir att den årliga kostnaden framöver för pensioner intjänade före 1998 kommer att 
minska. 
 
Eftersom kommunen prognostiserar ett större ekonomiskt överskott år 2022 och de ekonomiska 
förutsättningarna från år 2023 ser tuffare ut till följd av oroligheterna i omvärlden, har 
förvaltningen utrett möjligheterna att använda en del av överskottet i år för att sänka framtida 
kostnader.   
 
Utredningen visar att det finns olika alternativ. Antingen öka det egna kapitalet och på så sätt 
finansiera en större del av kommande investeringar, amortera på låneskulden eller lösa in en del 
av ansvarsförbindelsen i pensionsskulden. Bedömningen är att en delinlösen av pensionsskulden 
anses vara mest ekonomiskt lönsamt för kommunen på lång sikt. En inlösen ger större effekt i 
form av sänkta årliga pensionskostnader än sänkta räntekostnader genom en amortering av 
låneskulden med motsvarande belopp.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-30 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
HR-chef 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

 
§207 KS/2022:1559 
Beslut om delvis inlösen av pensionsskuld 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna en delvis inlösen av ansvarsförbindelsen i pensionsskulden på 40 miljoner kronor 
inklusive löneskatt år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid årsskiftet 1997/1998 förändrades pensionssystemet inom det kommunala området. 
Pensioner intjänade efter detta datum fonderas fortlöpande i den kommunala bokföringen. 
Pensioner intjänade före detta datum hanteras som en ansvarsförbindelse, vilken inte är en del av 
kommunens balansräkning. Vid delårsbokslutet 2022-08-31 uppgick denna ansvarsförbindelse för 
Orust kommun till 278,3 miljoner kronor inklusive löneskatt.  
 
Normalt belastas kommunens resultaträkning varje år med kostnaden för den 
pension som under året betalas ut till de medarbetare som arbetade i 
kommunen före 1998. Kommunen kan dock välja att göra en delvis inlösen 
av ansvarsförbindelsen, där kommunen försäkrar bort en del av denna hos ett 
pensionsbolag. Kostnaden för transaktionen belastar det året den bokförs. 
Effekten blir att den årliga kostnaden framöver för pensioner intjänade före 1998 kommer att 
minska. 
 
Eftersom kommunen prognostiserar ett större ekonomiskt överskott år 2022 och de ekonomiska 
förutsättningarna från år 2023 ser tuffare ut till följd av oroligheterna i omvärlden, har 
förvaltningen utrett möjligheterna att använda en del av överskottet i år för att sänka framtida 
kostnader.   
 
Utredningen visar att det finns olika alternativ. Antingen öka det egna kapitalet och på så sätt 
finansiera en större del av kommande investeringar, amortera på låneskulden eller lösa in en del 
av ansvarsförbindelsen i pensionsskulden. Bedömningen är att en delinlösen av pensionsskulden 
anses vara mest ekonomiskt lönsamt för kommunen på lång sikt. En inlösen ger större effekt i 
form av sänkta årliga pensionskostnader än sänkta räntekostnader genom en amortering av 
låneskulden med motsvarande belopp.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-12 § 138 föreslå kommunstyrelsen 
överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna en delvis inlösen av ansvarsförbindelsen i pensionsskulden på 40 miljoner kronor 
inklusive löneskatt år 2022. 
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Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-30 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
HR-chef 
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Kommunförvaltningen 
Jonatan Lööf 
telefon 0304-33 42 00 
e-post: jonatan.loof@orust.se

Beslut om att anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av 
Orust kommuns idrottsanläggningar och lokaler 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler, båda dokumenten daterade 2019-10-03. 

Sammanfattning av ärendet 
För att underlätta tolkning, handläggning och ansökningsprocess av Orust kommuns 
föreningsstöd samt taxering och uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar 
behöver nuvarande riktlinjer och regler för dessa ses över och revideras. 

Utredning 
Fritidsenheten och kulturenheten har genomfört en översyn av nuvarande föreningsstöd 
antagen av kommunfullmäktige 2017-02-09 § 4. Översynen har påvisat nödvändiga 
förändringar där vissa regler behöver konkretiseras och göras med transparenta för att 
ansökning, handläggning, bedömning och beslut ska bli mer lätthanterliga och 
användarvänliga. 
Dessutom har e-tjänster börjat implementeras med en digital ansökningsprocess vilket 
kommer innebära ett nytt tillvägagångssätt för ansökningsprocessen. För att dokumentet 
för uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar, antagen av 
kommunfullmäktige 2017-06-08 § 71, ska vara förenliga med föreningsstöden så behövs 
även en revidering av detta. 

Bedömning 
Fritidsenheten och kulturenheten bedömer att föreningsstöden och dokument för 
uthyrning och taxor av Orust kommuns lokaler och anläggningar behöver revideras för 
att dels underlägga för föreningar att ansöka om stöd och dels underlägga för enheternas 
tolkning, handläggning och beslut om dessa. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Regler för föreningsstöd – för stöd till ideella föreningar i Orust kommun, daterade 
2022-10-03 
Taxor, avgifter och uthyrning – För idrottsanläggningar och lokaler inom kultur- och 
fritidsenhetens verksamhetsområde, Orust kommun, daterade 2022-10-03 
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Beslutet skickas till 
Enhet för fritid 
Enhet för kultur 
Sektor samhällsutveckling 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
 
Carina Johansson Malin Andersson Rickard Wennerberg 
Sekreterare  Enhetschef fritid Enhetschef kultur och bibliotek
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Uthyrning av Orust 
kommuns lokaler och 
anläggningar. 
Regler och avgifter 
 

Antagen av 
Kommunstyrelsen 

Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 
KS/xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-xx) 

Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m. 

20xx-xx-xx - Gäller tills 
vidare 

Dokumentansvarig i 
förvaltningen 

Förvaltningsområdeschef 
samhällsutveckling 

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf 
(beslutsdatum) 

KS/20xx:NNNN § NNN (201x-xx-xx) 

Gäller för målgruppen 

Förvaltningsområde 
Samhällsutveckling 

Kontakt om styrdokumentet 

Kommunstyrelseförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00  
e-post: kommun@orust.se 

 

 

 

 

 

 

 

Taxor, avgifter och 
uthyrning 
För idrottsanläggningar och lokaler inom kultur- och fritidsenhetens 
verksamhetsområde, Orust kommun 
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Inledning 

Allmänt om uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar 
Orust kommuns kultur- och fritidsverksamhet ansvarar för att kommunens 
idrottsanläggningar och lokaler kommer till användning. Föreningar som hyr 
lokaler och anläggningar av kommunen regleras genom avtal. 

Reglernas syfte och målgrupp 
Reglernas övergripande syfte är att främja orustbornas möjligheter till ett aktivt 
föreningsliv, där de kan delta på egna villkor. Syftet är att kommunens 
idrottsanläggningar och lokaler kommer till användning för i första hand 
föreningslivet på Orust, men även för allmänheten. Under pågående säsong finns 
möjlighet för allmänheten att boka lokaler om de är lediga. Föreningslivet har 
företräde till kommunens idrottsanläggningar och lokaler. Syftet med regler och 
avtal är att fördela tider och möjlighet att utöva verksamhet i kommunens lokaler 
utifrån kommunens mål och syften. 

Detta regleras inte av reglerna 
Föreningar som har egna, hyrda eller andra avtal för anläggningar och lokaler 
regleras inte i detta dokument.  
Övriga lokaler som till exempel klassrum, grupprum, klubbrum, specialsalar, 
aulor, 
matsalar och förskolelokaler bokas via respektive skolas/förskolas expedition. 
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Måltidskök uthyrs endast om personalinsats ingår. Miljömyndighetens villkor 
skall 
uppfyllas. Bokning sker via kostchefen. 

Regler 

Generella regler 
Orust kommuns kultur- och fritidsverksamhet har tolkningsföreträde vid 
bokningar av lokaler och anläggningar. Detta gäller även vid exceptionella 
situationer eller kriser. 

Personer/organisationer som: 

1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes 
grundläggande fri- och rättigheter 

2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika 
värde 

3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, 
eller 

4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket. 

Har ej rätt att hyra kommunens lokaler och anläggningar. 

Regler för förening med kommunalt avtal av lokal eller anläggning 
Förening som har ett avtal för en kommunal lokal eller anläggning erhåller 80% 
kostnadstäckning för avtalade driftskostnader.  

Bokningsregler för kommunens idrottsanläggningar 
Bokning av en ledig idrottslokal sker genom "Bokningstjänsten” på kommunens 
hemsida www.orust.se under rubriken ”Uppleva och göra”. Bokningsregler se 
bilaga 1. 

Kulturhusets Kajutans lokaler  
Bokas via ansvarig chef på Henåns bibliotek.  

http://www.orust.se/
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Arrangemang som genomförs på Kulturhuset Kajutan ska ske som 
samarrangemang med kommunen. 

Alla samarrangemang kommer med i Kajutans kulturprogram vår/höst. 
Arragemang som föreningar arrangerar på egen hand kommer inte med i 
kulturprogrammet och kommunens logotype får heller inte förekomma i annonser 
och annan information. 

Avgifter 
Hyreskostnad för respektive idrottsanläggning, lokal och hyresgäst finns angivet 
nedan i bilaga 2. Hyreskostnad för förening med avtal av kommunal lokal eller 
anläggning regleras i avtalet mellan bägge parter. 

Debitering 
Hyresgäst av idrottsanläggningar och lokaler debiteras sina bokningar genom 
utskick av faktura varannan månad respektive en gång i halvåret för kulturhuset 
Kajutans lokaler. Fakturan skickas till den av bokningsansvarige lämnade 
uppgifter. Hyresgäst med avtal för kommunal lokal eller anläggning debiteras sina 
kostnader genom utskick av faktura varanan månad eller genom annan avtalad 
debiteringsform. 

Avgiftsbefrielse 
Avgiftsbefrielse i kommunala idrottsanläggningar och lokaler gäller för handikapp- 
och pensionärsföreningar samt för barn- och ungdomsverksamhet, där 
majoriteten av deltagarna är under 20 år. Avgiftsbefrielsen gäller endast för 
kontinuerlig verksamhet som bedrivs av kommunens föreningar/organisationer 
och som uppfyller villkoren för kommunalt aktivitets- eller studiecirkelbidrag. 
 
Avgiftsbefrielse gäller aldrig vid entrébelagda arrangemang eller kommersiell 
verksamhet. 
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Veckoslutsavgifter 
Vid förhyrning av idrottslokal eller idrottsanläggning för lägerverksamhet fredag – 
söndag eller lördag – söndag erhåller bokare 30 % avdrag av timkostnad dagtid. 
Nattetid debiteras inte.  

Övernattning och städning 
Information och riktlinjer för övernattning och städning av kommunens lokaler, se 
bilaga 1.  

Undantag 
Befrielse från hyra 
Följande arrangemang/föreningar/organisationer är befriade från hyra: 
· verksamheter som har direkt anknytning till sektor Lärande, såsom 
- klassmöten 
- klassfester 
- arrangemang av skolklasser för välgörande ändamål 
- lägerverksamhet för kommunens elever 
- konserter, uppvisningar 
- personalsammankomster 
- kursverksamhet i kommunal regi 
· föräldraföreningarnas möten och cirkelverksamhet 
· politiska partier med representation i kommunfullmäktige, Orust kommun 
· kommunala och regionala utskotts sammanträden/offentliga sammankomster 
· lokala fackliga sammankomster 
· militära sammankomster 
· studieförbundens kulturskola 
· förening/organisation som beviljas avgiftsbefrielse för sin verksamhet/del av sin 
   verksamhet som regleras av kommunfullmäktiges beslut 

Riktlinjer vid fördelning av tider i idrottsanläggningar 
 
Vid fördelning av träningstider för säsongsbokning tillämpas följande 
prioriteringsordning: 
1. Bidragsberättigade föreningar med huvudsaklig barn/ungdomsinriktning och   
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verksamhet för inomhusidrott t.ex. badminton, bordtennis, curling, gymnastik, 
handboll, innebandy. Gäller också handikappföreningar. 

2. Bidragsberättigade föreningar med så kallad tvåsäsongsidrott som söker tid för 
t.ex. 
    tennis och ungdomsfotboll/futsal upp till 16 års ålder. Gäller även 
pensionärsföreningar. 
3. Korp- och motionsföreningar, övriga föreningar samt privata hyrare. 
4. Om outnyttjad tid finns tillgänglig får tid anvisas till fotbollens 
seniorverksamhet. 
5. För Kulturhuset Kajutans lokaler gäller den kommunala verksamhetens behov i 
första hand. 
 
Förening som tilldelats tid och som inte inom fem dagar rapporterar att deras 
verksamhet har upphört eller att lokaler inte utnyttjas kommer att debiteras hyra 
för den tid som gått. Hyrd tid får inte lämnas vidare till annan hyrare utan skall 
avbokas hos fritid. På ansökan om tider skall verksamhet, åldersgrupp, antal 
deltagare, lokal och ledare samt telefonnummer anges. Vid mindre grupper kan 
lokalerna med fördel delas för optimalt utnyttjande. Verksamhet för vuxna och 
ungdomar över 16 år skall företrädesvis förläggas efter klockan 20.00. 

Förvalta reglerna 

Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i sektorn ansvarar för att verksamheten har en rutin för 
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef 
har också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten. 
Målgruppen för reglerna ansvarar för att ta del av och efterleva den. 

Avvikelser och förslag 
Den som läser reglerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant 
som påverkar reglerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har 
förslag till förändringar meddela kontaktperson för reglerna. 
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      Bilaga 1. 

Regler och rutiner  

Bokningsregler för kommunens idrottslokaler 
Bokning av en ledig idrottslokal sker genom "Bokningstjänsten” på kommunens 
hemsida www.orust.se under rubriken ”Uppleva och göra”. 
Vid varje bokning skickas en bokningsbekräftelse/avtal (via e-post) till godkänd 
hyresgäst. I bokningsmeddelandet regleras ansvarsfördelningen mellan hyresvärd 
och hyresgäst. 
En godkänd hyresgäst är den som är minst 18 år, skall vara utsedd och 
närvarande vid varje aktivitet. Hyresgästen får i bekräftelsen information om hur 
tillträdet till lokalen sker.  
Om hyresgäst eventuellt behöver avboka sin tid skall detta ske i så god tid som 
möjligt, 
dock absolut senast dagen innan. Avbokning skall ske där lokalen bokats. Sker 
ingen avbokning debiteras avtalad hyra. 

Tävlings- och arrangemangstid 
Tävlingar som kan bryta ordinarie träningstider är enbart seriematcher och 
tävlingar 
som är sanktionerade av distrikts- och riksförbund. Även större 
publikarrangemang som 
har kommunal betydelse samt skolarrangemang såsom teater, luciafirande samt 
jul- och 
skolavslutningar kan bryta ordinarie träningstider. 

http://www.orust.se/
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Övriga tävlingar och arrangemang såsom turneringar i fotbolls-, motions- och 
träningstävlingar etc. får inplaceras då ledig tid finns eller förläggas under 
föreningens ordinarie träningstid. Information om säsongsavslut och lovuppehåll 
regleras från fritidsenheten. 
Arrangemang skall företrädesvis förläggas på lördagar-söndagar, undantag kan 
göras. 

Matcharrangemang 
Hyresgäst/förening har anmälningsplikt till fritidsenheten för meddelande 
om matcharrangemang. Detta gäller även om arrangemanget är förlagt till 
hyresgästens/ 
föreningens ordinarie träningstid. 

Regler och riktlinjer vid övernattning och städning av kommunens lokaler 

Övernattning 

Eventuell övernattning i lokalerna ingår i hyran enligt ovanstående under helg. 
Observera att tillfällig övernattning sker enligt särskilda regler. 
En av föreningen utsedd ansvarig ledare utkvitterar nyckel. Föreningen ansvarar 
för all 
städning såväl under som efter vistelsen. Hyresvärden tillhandahåller utrustning 
och 
material för städningen. Ansvarig ledare skall vara på plats under hela vistelsen. 
I det fall städningen inte är tillfyllest kommer en faktisk extra städkostnad att 
debiteras 
föreningen. 
Hyresgästen ansvarar för att räddningstjänsten informeras om inkvarteringen 
enligt 
fastställd rutin på blankett som fås av räddningstjänsten. Anmälan kan även 
göras digitalt på kommunens hemsida: 
www.orust.se/amnesomrade/naringslivocharbete/tillstandreglerochtillsyn/anmal
anavtillfalligovernattning. 

http://www.orust.se/amnesomrade/naringslivocharbete/tillstandreglerochtillsyn/anmalanavtillfalligovernattning
http://www.orust.se/amnesomrade/naringslivocharbete/tillstandreglerochtillsyn/anmalanavtillfalligovernattning


Taxor, avgifter och uthyrning för idrottsanläggningar och lokaler inom kultur- och 
fritidsenhetens verksamhetsområde, Orust kommun 
 

10

Städning 

I normalfallet ingår städning i hyran såvida inget annat framgår av 
hyresbekräftelse/ 
avtal. Alla hyresgäster skall dock alltid svara för grovstädning och 
iordningställande av 
material innan man lämnar lokalen. Vid förhyrningar för veckoslut och vecka 
ansvarar 
hyresgästen för all städning.  
Om hyresgästen önskar vaktmästarservice eller om detta krävs för att planerat 
arrangemang skall kunna genomföras, skall överenskommelse om detta träffas 
vid bokningen alternativt när avtalet träffas. Faktisk kostnad kommer att 
debiteras hyresgästen. Eventuella kostnader, som drabbar hyresvärden på grund 
av att hyresgästen inte uppfyller hyresvillkoren eller på annat sätt orsakar 
skada/försummelse, debiteras hyresgästen den extra kostnaden. 
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      Bilaga 2. 
Taxor och avgifter för hyra av sporthallar/idrottslokaler & samlingslokaler 

Taxegrupp Vilka berörs 

Taxa 1  Bidragsberättigad barn- och 
ungdomsförening 

 Pensionärsföreningar 
 Handikappsföreningar 

Taxa 2  Föreningar från annan kommun 
med barn- och 
ungdomsverksamhet 

 Föreningar från Orust med 
vuxenverksamhet 
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 Privatpersoner från Orust utan 
intäkt från deltagare 

Taxa 3  Föreningar från annan kommun 
med vuxenverksamhet 

 Privatpersoner från annan 
kommun utan intäkt från 
deltagare 

Taxa 4  Ideell arrangör med entrébelagt 
arrangemang eller kommersiell 
verksamhet 

Taxa 5  Privat arrangör med entrébelagt 
arrangemang eller kommersiell 
verksamhet 

Lokal 
Priser är angivna i kronor/timma. 

Taxa  
1 

Taxa  
2 

Taxa 
3 

Taxa  
4 

Taxa  
5 

Warmarkska villan, Henåns 
gymnastiksal, Henåns 
styrketräningsrum*, Ängås 
styrketräningsrum*, Henåns 
motionshall, Ellös gymnastiksal, 
Varekils gymnastiksal, Ängås lilla 
sporthall, Ängås konferenslokal & 
Henåns konstgräsplan 

0:- 70:- 110:- 145:- 290:- 

Buahallen 0:- 90:- 155:- 215:- 430:- 

Henåns stora sporthall, Ängås stora 
sporthall & Ellös sporthall 

0:- 155:- 240:- 310:- 625:- 

Kulturhusets konsthall 0:- 90:- 130:- 180:- 360:- 
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Studierum Kulturhuset 0:- 60:- 90:- 120:- 240:- 

*Henåns och Ängås styrketräningsrum kan ej bokas av privatperson eller företag.



   2022-10-03

Dokumenttyp 

Föreningsstöd 
Antagen av 

Kommunstyrelsen 
Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 

KS/xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-xx) 
Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m. 

20xx-xx-xx - Gäller tills 
vidare 

Dokumentansvarig i 
förvaltningen 

Förvaltningsområdesch
ef samhällsutveckling 

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum) 

KS/20xx:NNNN § NNN (201x-xx-xx) 

Gäller för målgruppen 

Sektor Samhällsutveckling 

Kontakt om styrdokumentet 

Kommunstyrelseförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00  
e-post: kommun@orust.se 

 

 

 

 

Föreningsstöd 
Regler – för stöd till ideella föreningar i Orust kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Föreningsstöd

2

 

 

 

 

Innehåll 

Inledning ...............................................................................................................................4 

Reglernas syfte och målgrupp ....................................................................................................4 

Regler ....................................................................................................................................4 

Allmänna villkor ............................................................................................................................4 

Detta regleras inte av reglerna ...................................................................................................4 

Tillit och enkelhet .........................................................................................................................4 

Typ av föreningstillhörighet ........................................................................................................4 

Kriterier för stöd ...........................................................................................................................5 

Avslag på stödansökan ................................................................................................................5 

Processer och service ..................................................................................................................5 

Information om behandling av personuppgifter ......................................................................5 

Stöd till idrottsföreningar ...................................................................................................6 

a) Aktivitetsstöd .........................................................................................................................6 

b) Stöd för anläggning ...............................................................................................................6 

c) Stöd för egen lokal ................................................................................................................6 

d) Stöd för hyrd lokal/anläggning ...........................................................................................6 

e) Stöd för hyrd kommunal lokal/anläggning ........................................................................7 

f) Investerings-/upprustningsstöd .........................................................................................7 

g) Projektstöd .............................................................................................................................7 



Föreningsstöd

3

h) Stöd för vandringsled ...........................................................................................................7 

Stöd till pensionärsföreningar ...........................................................................................7 

a) Medlemsstöd .........................................................................................................................7 

b) Stöd för hyrd lokal .................................................................................................................8 

c) Investeringsstöd-/upprustningsstöd .................................................................................8 

Stöd till handikappföreningar ............................................................................................8 

Stöd till simskola och badplatser ......................................................................................8 

a) Simskolestöd ..........................................................................................................................8 

b) Skötselstöd .............................................................................................................................8 

c) Upprustningsstöd för badplats ...........................................................................................9 

Samhällsföreningar .............................................................................................................9 

a) Stöd för vandringsled ...........................................................................................................9 

b) Investerings-/upprustningsstöd .........................................................................................9 

Stöd till kulturverksamhet ..................................................................................................9 

Museiverksamhet/dokumentation ............................................................................................9 

Stöd till kulturarrangemang ......................................................................................................10 

Investerings-/upprustningsstöd ..............................................................................................10 

Stöd till studieförbund ......................................................................................................10 

Lotteriregistrering/godkännande ...................................................................................11 

Förvalta reglerna ...............................................................................................................11 

Säkerställa styrdokument .........................................................................................................11 

Avvikelser och förslag ................................................................................................................11 



Föreningsstöd

4

  



Föreningsstöd

5

Inledning 
Detta dokument innehåller regelverk för föreningsstöd till föreningar i Orust 
kommun. Stödens ram- och budgetstorlek fastställs årligen av kommunstyrelsen. 

Reglernas syfte och målgrupp 
Orust kommun vill genom stödet till ideella föreningar skapa förutsättningar för 
ett aktivt föreningsliv i kommunen. Målet är att det ska finnas en mångfald av 
föreningar för alla. Huvudinriktningen är att framförallt ge möjlighet till 
generationsöverskridande aktiviteter för en jämlik och meningsfull fritid för alla 
åldrar. Bidragen skall gå till aktiv verksamhet öppna för alla. Föreningarna skall 
stöttas så att de kan utvecklas och hållas levande. 

Stödet till målgruppen föreningar i kommunen har som mål att: bidra till en 
samhällsmiljö präglad av delaktighet, respekt och demokratiska värderingar. Bidra 
till ökad jämställdhet, jämlikhet och folkhälsa. Uppmuntra föreningar och 
organisationer till gränsöverskridande samverkan. 

Regler 

Allmänna villkor 
För att vara stödberättigad ska föreningen vara skriven och ha verksamhet i Orust 
kommun samt vara registrerad i kommunens föreningsregister. Föreningen ska 
vara ideell och om möjligt vara ansluten till en riksorganisation eller motsvarande. 
Föreningen ska ha varit verksam i minst ett år och ska ha minst tio aktiva 
medlemmar. Med aktiv medlem avses den som betalt en medlemsavgift och 
deltar i föreningens verksamhet. Föreningen ska lämna uppgifter om, plus- eller 
bankgiro, organisationsnummer och årligen lämna in en verksamhetsberättelse, 
ekonomisk redovisning samt en revisionsberättelse i samband med sin 
registrering. Inga stöd betalas ut om föreningen inte har en godkänd och aktuell 
registrering. 

Detta regleras inte av reglerna 
Föreningar som inte kan få stöd: 

a) Ekonomiska föreningar 
b) Elevföreningar 
c) Stiftelser 

d) Politiska föreningar 
e) Fackliga föreningar 
f) Korporationer 
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g) Länsföreningar 
h) Riksföreningar 
i) Stödföreningar/supportklubbar 

j) Religiösa föreningar 
k) Hemvärn och lottakår 
l) Föräldraföreningar

Tillit och enkelhet 
Orust kommun har förtroende för att samhällets- och föreningslivets intentioner 
är goda och vill medverka till att föreningar får fokusera på sin verksamhet. Orust 
kommun har årligen rätten att slumpvis utvälja föreningar för stickprovskontroll. 
Därför är det viktigt att föreningar lämnar in riktiga uppgifter och att man sparar 
de handlingar som stödansökan grundats på de senaste 10 åren. Felaktiga 
uppgifter eller missbruk av medel kan medföra att föreningen som beviljats medel 
blir återbetalningsskyldig eller avstängd från rätten att söka stöd. Orust kommun 
förutsätter att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet följer 
barnkonventionen, jobbar med nolltollernas vad gäller alkohol och droger samt 
verkar för att skapa demokratisk medvetenhet hos sina medlemmar. 

Typ av föreningstillhörighet 
Orust kommun bedömer vilken typ av tillhörighet föreningen ska placeras i med 
utgångspunkt från föreningens verksamhetsinriktning. Tillhörigheten avgör också 
vilka stödområden som föreningen kan ansöka om. Tillhörighetens typ visas i 
kommunens föreningsregister. Vid eventuell oenighet och tolkning av stöd och 
tillhörighet har Orust kommun tolkningsföreträde. 

Kriterier för stöd 
Nedstående kriterier är viktiga faktorer vid bedömning av en stödansökan. 

1. Antal barn och ungdomar i åldern 7-25 år som under större delen av året 
använder anläggning/lokaliteterna och deltar i föreningens verksamhet. 

2. Föreningens förmåga att ordna annan finansiering än kommunalt stöd. 
3. Stödets påverkan på föreningens arbete vad gäller, medlems- och 

verksamhetsutveckling samt jämställdhet-, folkhälso- och miljöarbete. 
4. Föreningen bör årligen delta i riktade och relaterade utbildningar, 

seminarier och föreläsningar som RF-SISU, Orust kommun och andra 
organisationer anordnar. 
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Avslag på stödansökan 
Alla ansökningar beviljas inte, skälen till avslag kan vara flera. Om en förening 
inte uppfyller villkoren beviljas inte ansökan. Detsamma gäller om föreningen 
lämnat in felaktiga uppgifter eller missbrukat den tillit som stöden förutsätter. 
Förening som har skulder till kommunen kan förlora sin rätt att beviljas stöd till 
dess att skulden är reglerad. Skuld till kommunen kan även leda till att föreningen 
förlorar sin rätt att hyra lokaler av kommunen. För samma ändamål betalas inte 
mer än ett stöd ut. Stöd betalas inte heller ut till studiecirklar som är anordnade 
av studieförbund eller på annat sätt får statligt eller kommunalt stöd.  

Stöd betalas ut inom ramen för de av kommunstyrelsen tilldelade medlen, 
beloppen kan därför komma att justeras år från år. För samtliga stödformer gäller 
att ansökan hanteras och att stödet utbetalas under innevarande kalenderår. 

Processer och service 
Kommunens stöd till föreningarna sker på följande sätt: 

1. Utbetalning av stöd sker, om ansökan är korrekt ifylld, efter beviljat beslut, 
inom en månad. Annan utbetalningstid kan förekomma. 

2. Genom ekonomiskt riktade stöd. 
3. Genom att rutiner för regler, riktlinjer och villkor finns dokumenterat för att 

underlätta hanteringen och information mot kund. Dokumentet för rutiner 
kan förändras över tid på grund av förändring av lokalförsörjning, 
föreningars verksamheter eller annat som kan påverka rutinerna. 

4. Genom tillhandhållande av subventionerade lokaler och inpassering till 
dessa. 

5. Genom anordnande av utbildning- och föreläsningar genom 
samarbetsorganisationer. 

6. Genom information om kommunens olika stöd och dess regler.  
7. Genom att ha ett så komplett föreningsregister som möjligt för att kunna 

förmedla uppgifter om föreningslivet på Orust. 
8. Genom att tillhandahålla e-tjänst för bl.a. föreningsregistrering och 

föreningsstöd. 
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9. Genom att ständigt arbeta med förbättring och utveckling. Därför är det 
viktigt att föreningar hjälper till i detta arbete genom att svara på enkäter, 
deltar vid möten, föredrag och lämnar synpunkter. 

Information om behandling av personuppgifter 
För att Orust kommun ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara din ansökan 
kommer kommunen att behandla dina personuppgifter. Läs gärna mer om hur 
kommunen behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som 
registrerare: www.orust.se/personuppgifter 

Stöd till idrottsföreningar 
Idrottsföreningar med barn och ungdomsverksamhet i Orust kommun kan söka 
följande stöd: 

Stöd till a) aktivitetsstöd, b) stöd för anläggning, c) stöd för egen lokal, d) stöd för 
hyrd lokal/anläggning, e) stöd för hyrd kommunal anläggning/lokal, f) 
investerings-/upprustningsstöd, g) projektstöd samt h) stöd för vandringsled. 

a) Aktivitetsstöd 
Stödet avser att stödja idrottsföreningar som anordnar aktiviteter för barn 
och unga i åldersgruppen 7-25 år.  
 
Villkor; föreningen ska under vardera aktivitetsperiod ha genomfört minst 
10 stödberättigade sammankomster för deltagare i i åldersgruppen 7-25 år. 
Medlemmarna ska till största delen vara kommuninvånare. Med 
stödberättigad sammankomst menas en ledarledd aktivitet med minst 3 
deltagare i åldern 7-25 år utöver en ledare. Ledare i stödberättigad ålder 
får räknas som deltagare. Sammankomsten ska vara minst 45 minuter, 
planerad av styrelse eller motsvarande. Aktivitetsstödet betalas ut per 
deltagare 1 gång per dag och grupp. Med aktiv medlem avses den som 
betalat medlemsavgift och deltar i föreningens tränings-och/eller 
tävlingsverksamhet. Stöd beviljas inte heller till entrébelagda tävlingar eller 
kommersiella arrangemang. För studiecirklar anordnade av studieförbund 
eller sammankomster som ordnas i samarbete med skolan under skoltid 
betalas inget stöd ut. Ansökan för aktivitetsstöd inlämnas årligen senast 
25 februari och 25 augusti. 

http://www.orust.se/personuppgifter
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b) Stöd för anläggning 

Stödet avser att stödja idrottsföreningar som äger eller arrenderar en 
anläggning. Stödet ska användas till drift- och underhåll av anläggningen. 
Stödet är maximerat till 25 000 kr/år och betalas ut som engångsbelopp. 
 
Villkor; för att beviljas anläggningsstöd måste föreningen uppfylla kraven 
för stöd till aktivitetsstöd. Stöd utbetalas för högst en grusplan och en 
konst-/gräsplan/golfbana/aktivitetsyta/motionsspår per förening. Stödet 
betalas ut som ett maximerat engångsbelopp/år per m2 yta samt 

löpmeter/elbelyst bana. Stöd utbetalas med högst: 
2 kronor/m2 för gräsplan, golfbana, aktivitetsyta, paddock och manege. 
3 kronor/m2 för grusplan och konstgräsplan. 
2 kronor/löpmeter för godkänd elbelyst motionsslinga. För maskinspårning 
för skidåkning utbetalas stöd med ytterligare högst 1 krona/löpmeter. Sista 
ansökningsdag är 1 mars utbetalningsåret. 
 

c) Stöd för egen lokal 
Förening som bedriver ungdomsverksamhet och har egen verksamhetslokal 
kan ansöka för lokalens driftkostnader så som tomtarrende, vägavgifter, 
obligatorisk sophämtning, vatten och el. Stöd beviljas med max 50 % av 
godkända driftkostnader. Stödet betalas ut som ett maximerat 
engångsbelopp/år utefter kommunens budget. Stödet som söks, grundar 
sig på föregående kalenderårs styrkta kostnader. Sista ansökningsdag är 
1 mars utbetalningsåret. 
 

d) Stöd för hyrd lokal/anläggning 
Förening som hyr lokal med hyreskontrakt (ej kommunägd) för sin 
kontinuerliga verksamhet kan ansöka om stöd för hyreskostnaden. Stödet 
betalas ut som ett maximerat engångsbelopp/år utefter kommunens 
budget. Stödet som söks, grundar sig på föregående kalenderårs styrkta 
kostnader. Stödet beviljas med max 50 % av hyreskostnaden. 
 
Villkor; stöd ges för anläggning/lokal där föreningen bedriver sin 
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huvudsakliga verksamhet. Sista ansökningsdag är 1 mars 
utbetalningsåret. 
 

e) Stöd för hyrd kommunal lokal/anläggning 
Förening som har ett avtal för en kommunal lokal eller anläggning kan 
erhålla upp till max 80 % kostnadstäckning för avtalad hyres-och 
driftskostnad så som vägavgifter, obligatorisk sophämtning, vatten och el. 
Stödet som söks, grundar sig på föregående kalenderårs styrkta kostnader. 
För idrotts-och skollokaler, allmänna bibliotekslokaler eller annan 
kommunal anläggning gäller särskilda hyresvillkor (se Uthyrning av Orust 
kommuns lokaler och anläggningar-Regler och avgifter (KF 2019-02-14/§ 
8)). Sista ansökningsdag är 1 mars utbetalningsåret. 
 

f) Investerings-/upprustningsstöd 
Stöd kan betalas för omkostnader i samband med investeringar i 
anläggning och utrustning. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer 
inkommit. 
 
Villkor; föreningen bör i sin ansökan påvisa en egen insats. Detta avgör 
stödets belopp. Senast 30 september utbetalningsåret skall Orust 
kommun underrättas om projektet är påbörjat, väsentligt förändrat eller om 
det inte genomförs. Sista ansökningsdag är 31 januari utbetalningsåret. 
 

g) Projektstöd 
Stödet avser att möjliggöra för föreningar att genomföra projekt för i första 
hand barn- och ungdomsverksamhet. Stödet kan ges för bland annat 
följande områden: idrottsskola, ledarutveckling, ökad integration, ökad 
tillgänglighet och delaktighet, insatser för ökad jämställdhet, samt insatser 
som ökar föreningens medlemsantal. Särskild tonvikt läggs vid nyskapande, 
innovativa projektidéer. Senast 30 september utbetalningsåret skall Orust 
kommun underrättas om projektet är påbörjat, väsentligt förändrat eller om 
det inte genomförs. Sista ansökningsdag är 31 januari utbetalningsåret. 
 

Kommentar [F1]:  Ska ändras utifrån nytt antaget 
dokument 
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h) Stöd för vandringsled 
Stödet avser att stödja föreningar som har skriftlig 
överrenskommelse/avtal med kommunen för skötsel av vandringsled. Den 
skriftliga överrenskommelsen/avtalet innebär att förening ansvarar för 
vandringsledens framkomlighet och kvalitet. Stöd utbetalas om 1 
kr/löpmeter och max 30 000 kr/år. Sista ansökningsdag är 1 mars 
utbetalningsåret. 

Stöd till pensionärsföreningar 
Pensionärsföreningar i Orust kommun har möjlighet att söka: a) medlemsstöd, b) 
stöd för hyrd lokal, och c) investeringsstöd-/upprustningsstöd. 

a) Medlemsstöd                                                                                                                         
Villkor; för att föreningen ska vara berättigad till medlemsstöd ska 
föreningen vara ansluten till statsberättigad riksorganisation. Stödet 
utbetalas med 15 kr/registrerad medlem som är folkbokförd i Orust 
kommun. Sista ansökningsdag är 1 mars utbetalningsåret. 
 

b) Stöd för hyrd lokal                                                                                                                  
Förening som hyr lokal med hyreskontrakt för sin kontinuerliga verksamhet 
kan ansöka om stöd för sina hyreskostnader. Stödet betalas ut som ett 
maximerat engångsbelopp/år utefter kommunens budget. Stödet som söks, 
grundar sig på föregående kalenderårs styrkta kostnader. Stöd beviljas 
med max 50 % av hyreskostnaden. Sista ansökningsdag är 1 mars 
utbetalningsåret. 
 

c) Investeringsstöd-/upprustningsstöd                                                                                                                        
Stöd kan betalas för omkostnader i samband med investeringar i 
anläggning och utrustning. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer 
inkommit. 
 
Villkor; föreningen bör i sin ansökan påvisa en egen insats. Detta avgör 
stödets belopp. Senast 30 september utbetalningsåret skall Orust 
kommun underrättas om projektet är påbörjat, väsentligt förändrat eller om 
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det inte genomförs. Sista ansökningsdag är 31 januari utbetalningsåret. 
 

Stöd till handikappföreningar 
Handikappföreningar med säte i Orust kommun eller förening med samverkande 
huvudförening med närkommuner har möjlighet att söka medlemsstöd. 

Villkor; föreningen ska vara ansluten till en statsberättigad riksorganisation. 
Stödet utbetalas med 150 kr/per medlem och år som är folkbokförd i Orust 
kommun. Sista ansökningsdag är 1 mars utbetalningsåret. 

Stöd till simskola och badplatser 
Stöd utgår till föreningar som bedriver simskola och/eller föreningar som har 
offentlig badplats som godkänts av Orust kommun. Kriteriet för att kunna bedriva 
simskola är att föreningen har personal med utbildad simskolelärare och har giltig 
försäkring. 

Föreningen har möjlighet att söka: a) simskolestöd, b) skötselstöd samt c) 
upprustningsstöd.  

a) Simskolestöd 
Förening erhåller ett stöd om 200 kr per simdeltagare som är 
mantalsskrivna i Orust kommun.  
 
Villkor; föreningen ska insända information om simskolan, som publiceras 
offentligt via Orust kommuns kanaler innan sommarsäsong. Sista 
ansökningsdag är 1 oktober utbetalningsåret. 
 

b) Skötselstöd 
För förening som ansvarar för en badplats och är godkänd av Orust 
kommun, utgår ett årligt skötselstöd. Stöd för skötsel av badplats ansöks 
årligen och betalas ut med ett fast belopp för förening som är godkänd 
(stödet gäller ej förening som har ett avtal med kommunen). Vid ansökan 
ska information om badplatsen inskrivas som kan publiceras via Orust 
kommuns olika kanaler. 
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Villkor; förening som bedriver skötsel av badplats ska ansvara för att denna 
är tillgänglig för alla besökare, ansvara för säkerhet av bryggor och 
hopptorn, samt genomföra tillsyn av badplatsen så att bottenytan är fri från 
farliga och skadliga objekt. Dessutom ska sophantering vara ordnad på 
platsen. Sista ansökningsdag är 15 maj utbetalningsåret. 
 

c) Upprustningsstöd för badplats 
Upprustning av badplats kan sökas av godkänd förening för inköp av 
material, investering, underhåll, m.m. 
 
Villkor; föreningen bör i sin ansökan påvisa egen insats. Senast 30 
september utbetalningsåret skall Orust kommun underrättas om projektet 
är påbörjat, väsentligt förändrat eller om det inte genomförs. Sista 
ansökningsdag är 31 januari utbetalningsåret. 

Samhällsföreningar 
Samhällsföreningar med säte i Orust kommun har möjlighet att söka: a) stöd för 
vandringsled samt b) investerings-/upprustningsstöd. 

a) Stöd för vandringsled 
Stödet avser att stödja föreningar som har skriftlig 
överrenskommelse/avtal med kommunen för skötsel av vandringsled. Den 
skriftliga överrenskommelsen/avtalet innebär att förening ansvarar för 
vandringsledens framkomlighet och kvalitet. Stöd utbetalas om 1 
kr/löpmeter och max 30 000 kr/år. Sista ansökningsdag är 1 mars 
utbetalningsåret. 
 

b) Investerings-/upprustningsstöd 
Förening som har typen av tillhörighet som samhällsförening kan ansöka 
om investeringsstöd. Stöd kan betalas för omkostnader i samband med 
investeringar i anläggning och utrustning. Stöd betalas ut så snart 
bestyrkta verifikationer inkommit. 
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Villkor; föreningen bör i sin ansökan påvisa en egen insats. Detta avgör 
stödets belopp. Senast 30 september utbetalningsåret skall Orust 
kommun underrättas om projektet är påbörjat, väsentligt förändrat eller om 
det inte genomförs. Sista ansökningsdag är 31 januari utbetalningsåret. 

Stöd till kulturverksamhet 
Kulturföreningar i kommunen kan söka stöd för sin verksamhet. Stöden syftar till 
att stödja museiverksamhet/dokumentation, att flera offentliga 
kulturarrangemang skapas som stöder föreningens kulturverksamhet, samt stödja 
studieförbundens kulturella verksamhet i kommunen. 
 
Villkor; förening som söker stödet måste uppfylla de allmänna kraven för stöd. 
Ansökan måste godkännas av Orust kommun innan arbetet kan påbörjas. Stöd 
kan sökas av ideella kulturföreningar som uppfyller de allmänna kraven för stöd. 
För att vara stödberättigad ska föreningen vara skriven och ha verksamhet i 
kommun samt vara registrerad i kommunens föreningsregister. 

Museiverksamhet/dokumentation 
Stöd till museiverksamhet och/eller kulturell dokumentation fördelas av 
Orust kommun till föreningar eller andra organisationer som bedriver sådan 
verksamhet i kommunen. 
 
På ansökan anges till vilket ändamål stödet söks med en bedömning av 
kostnaden. Ansökan skall innan beslut fattas kompletteras med beskrivning av 
projektets omfattning och målsättning samt specificerad kostnadskalkyl och 
övriga upplysningar som kan behövas. 
 
Om stöd beviljas skall sökanden innan 1 oktober utbetalningsåret ha påbörjat 
projektet om stödbeslutet skall fortsätta att gälla. Senast 1 oktober 
utbetalningsåret skall Orust kommun underrättas om projektet är påbörjat, 
väsentligt förändrat eller om det inte genomförs. 
 
Om stöd till samma ändamål söks eller har erhållits från annat håll skall detta 
anges i ansökan. Sista ansökningsdag är 1 mars utbetalningsåret. 
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Stöd till kulturarrangemang 
Stödet syftar till att fler offentliga kulturarrangemang skapas i Orust kommun. Ett 
kulturarrangemang kan vara scenframträdande, utställning eller föredrag. 
 
Stöd kan beviljas till föreningar och organisationer för anordnande av offentliga 
kulturarrangemang. 
 
Ansökan om arrangemangsstöd ska vara Orust kommun tillhanda senast en 
månad före arrangemangsdatum. 
 
Ansökan om arrangemangsstöd skall innehålla en ekonomisk kalkyl med 
specificering av kostnader och intäkter. Om bidrag söks från annat håll skall detta 
redovisas. 
 
Stödgrundande kostnader är utgifter för arvode och resa samt vid stor ideell 
insats även kostnader för teknik och annat material som krävs för framförandet 
samt för lokaler och information. 
 
Sökanden underrättas om bidragsbeslut snarast möjligt. Under förutsättning att 
arrangemanget genomförs enligt ansökan utbetalas stödet inom en månad.  
 
Om stöd erhålls skall allmänheten av arrangerande förening/organisation i god tid 
före arrangemanget informera om detta på lämpligt sätt. I annonser och liknande 
information samt på affischer ska det anges att kommunen är medarrangör. 
Stödet kan sökas under hela året. 
 
Investerings-/upprustningsstöd 
Förening som har typen av tillhörighet som kulturförening kan ansöka om 
investeringsstöd. Stöd kan betalas för omkostnader i samband med investeringar 
i anläggning och utrustning. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer 
inkommit. 

Villkor; föreningen bör i sin ansökan påvisa en egen insats. Detta avgör stödets 
belopp. Senast 30 september utbetalningsåret skall Orust kommun underrättas 
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om projektet är påbörjat, väsentligt förändrat eller om det inte genomförs. Sista 
ansökningsdag är 31 januari utbetalningsåret. 

Stöd till studieförbund 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det 
statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands 
Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för 
beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i 
Västra Götaland. 

Villkor för statens stöd till folkbildningen regleras i Förordningen (2015:218) om 
statsbidrag till folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen 
är att - stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin - 
bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen - bidra till 
att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings- och utbildningsnivån i 
samhället - bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

För att vara stödberättigad i kommunen ska den lokala studieförbundsenhetens 
riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av 
Folkbildningsrådet. De anslagsgrundande verksamhetsformerna är studiecirklar, 
kulturarrangemang och annan gruppverksamhet. 
 
Vid beräkningar används antal studiecirklar och antalet grupper i annan 
gruppverksamhet, antal studietimmar i studiecirklar och annan gruppverksamhet, 
antal deltagare i studiecirklar och annan gruppverksamhet samt antal 
genomförda kulturarrangemang. 

Lotteriregistrering/godkännande 
För ideella föreningar krävs ett godkännande för att bedriva lotteriförsäljning i 
kommunen. Kommunen godkänner bara så kallade registreringslotterier. För övrig 
försäljning av lotterier och spel krävs en licens (spellagen 2018:1138) som 
hanteras av spelinspektionen. 
Föreningen måste få ett godkännande från Orust kommun och får därefter ett 
beslut som anger försäljningstid och geografiskt område. I ansökan ska också en 
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kontaktperson namnges som hanterar föreningens uppgifter. Tillståndsansökan 
finns att hämta hos Orust kommun. 
 
Villkor; för att föreningen ska vara berättigad till ett godkännande för 
lotteriförsäljning måste föreningen uppfylla de allmänna kraven för en ideell 
förening och vara registrerad i kommunens föreningsregister. 
Tillståndet kan sökas under hela året. 

Förvalta reglerna 

Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin 
för att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig 
chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten. 

Målgruppen för reglerna ansvarar för att ta del av och efterleva dessa. 

Avvikelser och förslag 
Den som läser reglerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant 
som påverkar reglerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har 
förslag till förändringar, ska meddela kontaktperson för reglerna. 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 
 

 
§175 KS/2021:1511 
Beslut om att anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust 
kommuns idrottsanläggningar och lokaler 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler, båda dokumenten daterade 2022-10-03, med föreslagna 
redaktionella ändringar. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att underlätta tolkning, handläggning och ansökningsprocess av Orust kommuns 
föreningsstöd samt taxering och uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar behöver 
nuvarande riktlinjer och regler för dessa ses över och revideras. 
Fritidsenheten och kulturenheten har genomfört en översyn av nuvarande föreningsstöd antagen 
av kommunfullmäktige 2017-02-09 § 4. Översynen har påvisat nödvändiga förändringar där vissa 
regler behöver konkretiseras och göras med transparenta för att ansökning, handläggning, 
bedömning och beslut ska bli mer lätthanterliga och användarvänliga. 
Dessutom har e-tjänster börjat implementeras med en digital ansökningsprocess vilket kommer 
innebära ett nytt tillvägagångssätt för ansökningsprocessen. För att dokumentet för uthyrning av 
Orust kommuns lokaler och anläggningar, antagen av kommunfullmäktige 2017-06-08 § 71, ska 
vara förenliga med föreningsstöden så behövs även en revidering av detta. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Regler för föreningsstöd – för stöd till ideella föreningar i Orust kommun, daterade 2022-10-03 
Taxor, avgifter och uthyrning – För idrottsanläggningar och lokaler inom kultur- och 
fritidsenhetens verksamhetsområde, Orust kommun, daterade 2022-10-03 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) förslår kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till 
kommunfullmäktige att besluta: 
Anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler, båda dokumenten daterade 2022-10-03, med föreslagna 
redaktionella förändringar. 
 
Rolf Sörvik (V) föreslår att regelverket vid nästa uppdatering ska byggas upp på ett annat och mer 
lättförståeligt sätt. 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 
 

 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling föreslår 
kommunstyrelsen lämna över följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler, båda dokumenten daterade 2022-10-03, med föreslagna 
redaktionella ändringar. 
 
Beslutet skickas till 
Enhet för fritid 
Enhet för kultur 
Sektor samhällsutveckling 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
 

 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

 
§214 KS/2021:1511 
Beslut om att anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust 
kommuns idrottsanläggningar och lokaler 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler, båda dokumenten daterade 2022-10-03, med föreslagna 
redaktionella ändringar. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Rolf Sörvik (V) samt Michael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rolf 
Sövrviks (V) förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
För att underlätta tolkning, handläggning och ansökningsprocess av Orust kommuns 
föreningsstöd samt taxering och uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar behöver 
nuvarande riktlinjer och regler för dessa ses över och revideras. 
Fritidsenheten och kulturenheten har genomfört en översyn av nuvarande föreningsstöd antagen 
av kommunfullmäktige 2017-02-09 § 4. Översynen har påvisat nödvändiga förändringar där vissa 
regler behöver konkretiseras och göras med transparenta för att ansökning, handläggning, 
bedömning och beslut ska bli mer lätthanterliga och användarvänliga. 
Dessutom har e-tjänster börjat implementeras med en digital ansökningsprocess vilket kommer 
innebära ett nytt tillvägagångssätt för ansökningsprocessen. För att dokumentet för uthyrning av 
Orust kommuns lokaler och anläggningar, antagen av kommunfullmäktige 2017-06-08 § 71, ska 
vara förenliga med föreningsstöden så behövs även en revidering av detta. 
 
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 175 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler, båda dokumenten daterade 2022-10-03, med föreslagna 
redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Regler för föreningsstöd – för stöd till ideella föreningar i Orust kommun, daterade 2022-10-03 
Taxor, avgifter och uthyrning – För idrottsanläggningar och lokaler inom kultur- och 
fritidsenhetens verksamhetsområde, Orust kommun, daterade 2022-10-03 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag till 
beslut. 
 
Rolf Sörvik (V) föreslår att regelverket ska byggas upp på ett annat och mer lättförståeligt sätt. 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra, och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Enhet för fritid 
Enhet för kultur 
Sektor samhällsutveckling 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-09-26 KS/2022:1511 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Robin Abrahamsson 
telefon 0304-33 40 52 
e-post: robin.abrahamsson@orust.se

Antagande av taxa avseende insamling av hushållsavfall 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta renhållningstaxa avseende insamling av hushållsavfall 2023, med höjning 8 %, 
daterad 2022-10-03 att gälla från och med 2023-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande avtal för insamling av hushållsavfall gäller till och med 2027-01-31.  
Prisreglering sker årligen utifrån aktuellt avfallsindex. Ökningen består främst av 
bränslekostnader, men även personal- och övriga kostnader ingår.  
 
Från januari till september 2022 har detta index stigit 10 % Beräkning inför justering av 
taxa för 2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av 
drivmedelskostnader är ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att 
verksamheten behövt göra ett antagande inför 2023.  
 
Med 8 % höjning av taxa avseende hushållsavfall beräknas verksamheten klara 
kostnadsökning 2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 
Renhållningstaxa, daterad 2022-10-03 
 

Beslutet skickas till 
Enhetschef renhållning 
Chef affärsdrivande 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson Andreas Sjögren 
Sektorchef Chef affärsdrivande verksamhet



2022-10-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renhållning kommunalt 
avfall 2023 

Taxa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dokumenttyp Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första 

beslutsdatum) 
Taxa Kommunfullmäktige KS/2022:347 § 74 (2022-06-09) 
Giltighetstid fr.o.m. – t.o.m. Dokumentansvarig i 

förvaltningen 
Senast reviderad dnr, beslutsparagraf 
(beslutsdatum) 

2023-01-01 – Gäller tills 
vidare 

Chef affärsdrivande 
verksamhet 

KS/20xx:NNNN § NNN (20xx-xx-
xx) 

Gäller för målgruppen Kontakt om styrdokumentet  

Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-
33 40 00 e-post: kommun@orust.se 

mailto:kommun@orust.se


2022-10-03 
 
 
 

Renhållningsavgifter kommunalt avfall 2023, inkl. moms 
Fastigheter med och utan fast broförbindelse 

Säck/kärl upp till 660 l 
  

Antal tömningar 
 

Taxa restprodukt (inklusive grundavgift 558 kr) 

Abonnemang Komp frakt. 
140 l 

Rest 
produkt 

Säck/kärl 
125/140 l 

 

Kärl 190 l 

 

Kärl 240 l 

 

Kärl 370 l 

 

Kärl 660 l 

BAS 26 13 2 916 kr 3 309 kr 3 636 kr 4 375 kr 6 675 kr 
BAS med hemkompost  13 2 052 kr 2 550 kr 2 730 kr 3 565 kr 5 629 kr 
Varannan vecka 35 26 5 659 kr 6 302 kr 6 795 kr 8 127 kr 13 555 kr 
Varannan vecka delårsboende 22 13 3 564 kr 4 154 kr 4 433 kr 5201 kr 8 975 kr 
Varje vecka 52 52 8 424 kr 9 401 kr 10 762 kr 14 669 kr 24 075 kr 
Varje vecka sommar (endast verksamheter) 18 18 3 240 kr 3 510 kr 3 780 kr 5076 kr 8 316 kr 
2ggr i veckan sommar (endast verksamheter) 36 36 6 048 kr 6 588 kr 7 020 kr 7 236 kr 13 608 kr 
3ggr i veckan sommar (endast verksamheter) 54 54 8 964 kr 9 720 kr 10 368 kr 12 096 kr 18 900 kr 

        

Tillägg Komp frakt Rest 
produkt 

Säck/kärl 
125/140 l 

 
Kärl 190 l 

 
Kärl 240 l 

 
Kärl 370 l 

 
Kärl 660 l 

Extrasäck i samband med ord. Tömning 108 kr 108 kr - - - - - 
Extratömning (inom 7 arbetsdagar) 
Fastigheter med broförbindelse 

- -  
146 kr 

 
173 kr 

 
194 kr 

 
254 kr 

 
308 kr 

Extratömning (inom 10 arbetsdagar) 
Fastigheter utan broförbindelse 

- -  
146 kr 

 
173 kr 

 
194 kr 

 
254 kr 

 
308 kr 

Tillägg för hämtning av grovavfall 
Boenden på Härmanö/Gullholmen och 
Käringön 1ggr/år 

189 kr 

Behållaravstånd 7,5-15 m 15-25 m 25-37.5 m 37,5-50 m Ytterligare tillägg/12,5 m 
Fastigheter med broförbindelse 108 kr 173 kr 254 kr 340 kr 81 kr 
Fastigheter utan broförbindelse 886 kr 1 080 kr 1 296 kr 1 620 kr 324 kr 



Renhållning kommunalt avfall 2023 – Taxa 
 
 
 
 

Fastigheter med fast broförbindelse 

Markbehållare/Container från 1000 l - 8000 l 
 Antal tömningar Taxa restprodukt för behållare/container 

Abonnemang Komp frakt. 
140 l 

Rest 
produkt 

Behållare 
1000 l 

Behållare 
2000-4000 l 

Behållare 
4500-6000 l 

Container 
3000 l 

Container 
8000 l 

BAS 26 13 23 287 kr 32 603 kr 44 176 kr 23 204 kr 47 139 kr 
BAS med hemkompost  13 20 994 kr 30 321 kr 42 423 kr 21 452 kr 45 387 kr 
Varannan vecka 35 26 45 046 kr 63 702 kr 86 832 kr 44 889 kr 92 759 kr 
Varannan vecka delårsboende 22 13 23 053 kr 32 381 kr 43 947 kr 22 976 kr 46 910 kr 
Varje vecka 52 52 88 328 kr 128 511 kr 171 914 kr 88 030 kr 183 770 kr 
Varje vecka sommar (endast verksamheter) 18 18 27 648 kr 36 072 kr 48 600 kr 28 836 kr 44 280 kr 

Tillägg   Behållare 
1000 l 

Behållare 
2000-4000 l 

Behållare 
4500-6000 l 

Container 
3000 l 

Container 
8000 l 

Extratömning (inom 7 arbetsdagar) 
Fastigheter med broförbindelse 

   
1 620 kr 

 
2 376 kr 

 
3 132 kr 

 
1 620 kr 

 
3 348 kr 

 

Fastigheter utan fast broförbindelse (Käringön, Gullholmen, m.fl.) 

Markbehållare/Container från 1000 l - 8000 l 
 Antal tömningar Taxa restprodukt för behållare/container 

Abonnemang Komp frakt. 
140 l 

Rest 
produkt 

Behållare 
1000 l 

Behållare 
2000-4000 l 

Behållare 
4500-6000 l 

Container 
3000 l 

Container 
8000 l 

BAS 26 13 29 847 kr 38 448 kr 50 993 kr 23 204 kr 47 139 kr 
BAS med hemkompost  13 28 095 kr 37 668 kr 49 242 kr 21 452 kr 45 387 kr 
Varannan vecka 35 26 58 173 kr 77 322 kr 100 468 kr 44 889 kr 92 759 kr 
Varannan vecka delårsboende 22 13 29 618 kr 39 192 kr 50 765 kr 22 976 kr 46 910 kr 
Varje vecka 52 52 114 599 kr 152 895 kr 199 188 kr 88 030 kr 183 770 kr 
Varje vecka sommar (endast verksamheter) 18 18 37 044 kr 45 468 kr 59 400 kr 28 836 kr 44 280 kr 
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Renhållning kommunalt avfall 2023 – Taxa 
 
 
 

Tillägg   Behållare 
1000 l 

Behållare 
2000-4000 l 

Behållare 
4500-6000 l 

Container 
3000 l 

Container 
8000 l 

Extratömning (inom 10 arbetsdagar) 
Fastigheter utan broförbindelse 

   
2 160 kr 

 
2 808 kr 

 
3 672 kr 

 
1 620 kr 

 
3 348 kr 

 
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Alla transporter sker fossilfritt. 
Dessa avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna avser den planering, insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs inom kommunens försorg. Gällande bestämmelser om kommunens avfallshantering återfinns i miljöbalken samt i 
Orust kommuns lokala föreskrift om avfallshantering. 
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 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 
 

 
§183 KS/2022:1511 
Antagande av taxa för insamling av hushållsavtall 2023 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta renhållningstaxa avseende insamling av hushållsavfall 2023, med höjning 8 %, daterad  
2022-10-03 att gälla från och med 2023-01-01.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande avtal för insamling av hushållsavfall gäller till och med 2027-01-31.  
Prisreglering sker årligen utifrån aktuellt avfallsindex. Ökningen består främst av 
bränslekostnader, men även personal- och övriga kostnader ingår.  
 
Från januari till september 2022 har detta index stigit 10 % Beräkning inför justering av taxa för 
2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är 
ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 
inför 2023.  
 
Med 8 % höjning av taxa avseende hushållsavfall beräknas verksamheten klara kostnadsökning 
2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 
Renhållningstaxa, daterad 2022-10-03 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef renhållning 
Chef affärsdrivande 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
 
 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

 
§216 KS/2022:1511 
Antagande av taxa för insamling av hushållsavfall 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Anta renhållningstaxa avseende insamling av hushållsavfall 2023, med höjning 8 %, daterad  

2022-10-03 att gälla från och med 2023-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande avtal för insamling av hushållsavfall gäller till och med 2027-01-31.  

Prisreglering sker årligen utifrån aktuellt avfallsindex. Ökningen består främst av 
bränslekostnader, men även personal- och övriga kostnader ingår.  

Från januari till september 2022 har detta index stigit 10 % Beräkning inför justering av taxa för 
2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är 
ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 
inför 2023.  

Med 8 % höjning av taxa avseende hushållsavfall beräknas verksamheten klara kostnadsökning 
2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) samt Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 

Renhållningstaxa, daterad 2022-10-03 

Beslutet skickas till 
Enhetschef renhållning 

Chef affärsdrivande 

Ekonomienheten 

Orust kommuns författningssamling 

 
 
 



K   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-09-26 KS/2022:1512 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Robin Abrahamsson 
telefon 0304-33 40 52 
e-post: robin.abrahamsson@orust.se

Antagande av taxa för slamtömning 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta taxa avseende slamtömning 2023, med höjning 8 %, daterad 2022-10-03 att gälla 
från och med 2023-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande avtal för slamtömning gäller till och med 2027-01-31.   
Prisreglering sker årligen utifrån aktuellt avfallsindex. Ökningen består främst av 
bränslekostnader, men även personal- och övriga kostnader ingår.  
 
Från januari till september 2022 har detta index stigit 15 % Beräkning inför justering av 
taxa för 2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av 
drivmedelskostnader är ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att 
verksamheten behövt göra ett antagande inför 2023.  
 
Med 8 % höjning av taxor avseende slamtömning beräknas verksamheten klara 
kostnadsökning 2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 
Slamtömningstaxa daterad 2022-10-03 

Beslutet skickas till 
Enhetschef renhållning 
Chef affärsdrivande 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson Andreas Sjögren 
Sektorchef  Chef affärsdrivande verksamhet



 

 
 
 

Slamtömning 2023 
Taxa 

2022-10-03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Dokumenttyp 
Taxa 

Antagen av 
Kommunfullmäktige 

Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum) 
KS/2022:1512 § xxx (xxxx-xx-xx) 

Giltighetstid fr.o.m. – t.o.m. 
2023-01-01 - Gäller tills 
vidare 

Dokumentansvarig i 
förvaltningen 
Chef affärsdrivande 
verks.het 

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum) 
KS/xxxx:xxx §xxx (xxxx-xx-xx) 

Gäller för målgruppen Kontakt om styrdokumentet 
Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00 
e-post: kommun@orust.se 

mailto:kommun@orust.se


Slamtömning 2023 – 
Taxa

2

 
 
 
 
 

 
Aviserad slamtömning BDT/septictank/sluten 
tank för Orust samt öar med bro eller bilfärja 
med konventionell slamsugningsbil 
(heltömning) 

Exkl. moms Inkl. moms 

0-1 m3 
1-2 m3 
2-3 m3 
3-4 m3 
4-5 m3 
5-6 m3 
6-7 m3 
7-8 m3 
8-9 m3 
9-10 m3 

1 143 
kr 
1 513 
kr 
1 884 
kr 
2 255 
kr 
2 398 
kr 
2 996 
kr 
3 402 
kr 
3 809 
kr 
4 215 
kr 
4 621 
kr 

1 428 
kr 
1 891 
kr 
2 356 
kr 
2 610 
kr 
2 819 
kr 
3 745 
kr 
4 253 
kr 
4 761 
kr 
5 269 
kr 
5 777 
kr 

Tillägg för transport med traktor 
 
Tillägg vid beställd extra tömning. Tömning sker 
inom 4 arbetsdagar (gäller både konventionell 
slamsugningsbil eller bil med mekanisk 
avvattning) 

 
Tillägg vid akut tömning som beställs att utföras 
inom 24 timmar (gäller både konventionell 
slamsugningsbil eller bil med mekanisk 
avvattning) 

2 376 kr 
 
 

794 kr 
 
 

2 268 kr 

2 970 kr 
 
 

992 kr 
 
 

2 835 kr 



Slamtömning 2023 – 
Taxa

3

Aviserad slamtömning BDT/septictank/sluten 
tank för Orust samt öar med bro eller bilfärja 
med mekanisk avvattning (deltömning) 

  

0-1 m3 
1-2 m3 
2-3 m3 
3-4 m3 
4-5 m3 
5-6 m3 
6-7 m3 
7-8 m3 
8-9 m3 
9-10 m3 

1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
5 

974 kr 
107 kr 
479 kr 
849 kr 
219 kr 
590 kr 
960 kr 
332 kr 
702 kr 
073 kr 

2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
6 

468 kr 
634 kr 
098 kr 
561 kr 
024 kr 
487 kr 
950 kr 
415 kr 
878 kr 
341 kr 



Slamtömning 2023 – 
Taxa

4

 
 

Aviserad slamtömning BDT/septictank/sluten 
tank för öar som ej har bro eller bilfärja 

Exkl. moms Inkl. moms 

0-1 m3 
1-2 m3 
2-3 m3 
3-4 m3 
4-5 m3 
5-6 m3 
6-7 m3 
7-8 m3 
8-9 m3 
9-10 m3 

3 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

400 kr 
950 kr 
498 kr 
047 kr 
595 kr 
144 kr 
930 kr 
836 kr 
742 kr 
647 kr 

4 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
12 

250 kr 
936 kr 
623 kr 
309 kr 
944 kr 
680 kr 
663 kr 
796 kr 
927 kr 
058 kr 

Tillägg vid beställd extra tömning. Tömning sker 
inom 4 arbetsdagar (gäller både konventionell 
slamsugningsbil eller bil med mekanisk 
avvattning) 

 
Tillägg vid akut tömning som beställs att utföras 
inom 24 timmar (gäller både konventionell 
slamsugningsbil eller bil med mekanisk 
avvattning) 

 

 
5 

 
 

9 

 

 
670 kr 
 
 

072 kr 

 

 
7 

 
 

11 

 

 
088 kr 
 
 

340 kr 

Tillägg Exkl. moms Inkl. moms 



Slamtömning 2023 – 
Taxa

5

Tillägg per m3 över 10 kbm (kr/kbm) 

Slangutlägg per meter, utöver 15 meter-80 meter 

(kr/m) Slangutlägg per meter, över 80 meter 

(kr/m) 
Tillägg för ”bomkörning”, på grund av 
fastighetsägarens 
försumlighet (kr/”bomkörning”) 
Tillägg vid tömning som utförs mellan 15/6-15/8 

 
Höjd behandlingsavgift/m3 vid extratömning 
under perioden 15/6-15/8 

 
Mottagning av externslam vid reningsverk (avser 
externa kunder med egen transport och i mån av 
kapacitet vid reningsverket). Leveransen skall 
aviseras och godkännas i förväg av respektive 
ansvarig på ARV. Avser pris per m3. 

 
Tillägg för transport där tömning måste ske via 
båt på öar med fast bro- eller färjeförbindelse 

 
Tillägg för tungt lock till slambrunn (över 15 kr) 

 
Tillägg för extrapersonal, exempelvis för 
instegsbrunnar vid slamtömning – kräver två 
personer på grund av arbetsmiljöskäl 
(pris/timma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

356 
kr 

 
6 kr 

 
23 kr 

 
772 kr 
486 kr 
 

64 kr 
 
 
 

283 
kr 

 

969 
kr 

 
540 

kr 
 
 

499 
kr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

446 
kr 

 
8 kr 

 
28 kr 

 
965 kr 
608 kr 
 

81 kr 
 
 
 

354 
kr 

 

961 
kr 

 
675 

kr 
 
 

624 
kr 



Slamtömning 2023 – 
Taxa

6

 
 

Fettavskiljare samt fosforfälla Exkl. moms Inkl. moms 
Fettavskiljare för Orust samt öar med bro eller 
bilfärja 

    

inkl. transport och avyttring till godkänt 
mottagningsställe 

    

(kr/m3) 1 782 kr 2 406 kr 

Fettavskiljare för öar som ej har bro eller bilfärja 
inkl. 

    

transport och avyttring till godkänt 
mottagningsställe 

    

(kr/m3)     10  098 
kr 

12 623 kr 

Fosforfälla inkl. transport till Månsemyr ÅVC 
(kr/st) 

3 564 kr 4 455 kr 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 
 

 
§184 KS/2022:1512 
Antagande av taxa för slamtömning 2023 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta taxa avseende slamtömning 2023, med höjning 8 %, daterad 2022-10-03 att gälla från och 
med 2023-01-01.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande avtal för slamtömning gäller till och med 2027-01-31.   
Prisreglering sker årligen utifrån aktuellt avfallsindex. Ökningen består främst av 
bränslekostnader, men även personal- och övriga kostnader ingår.  
 
Från januari till september 2022 har detta index stigit 15 % Beräkning inför justering av taxa för 
2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är 
ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 
inför 2023.  
 
Med 8 % höjning av taxor avseende slamtömning beräknas verksamheten klara kostnadsökning 
2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 
Slamtömningstaxa daterad 2022-10-03 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef renhållning 
Chef affärsdrivande 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

 
§217 KS/2022:1512 
Antagande av taxa för slamtömning 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Anta taxa avseende slamtömning 2023, med höjning 8 %, daterad 2022-10-03 att gälla från och 
med 2023-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande avtal för slamtömning gäller till och med 2027-01-31.   
Prisreglering sker årligen utifrån aktuellt avfallsindex. Ökningen består främst av 
bränslekostnader, men även personal- och övriga kostnader ingår.  
 
Från januari till september 2022 har detta index stigit 15 % Beräkning inför justering av taxa för 
2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är 
ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 
inför 2023.  
 
Med 8 % höjning av taxor avseende slamtömning beräknas verksamheten klara kostnadsökning 
2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.  
 
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 184 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta taxa avseende slamtömning 2023, med höjning 8 %, daterad 2022-10-03 att gälla från och 
med 2023-01-01.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Rolf Sörvik (V) samt Anders Arnell (M) yrkar bifall till förslaget från utskottet för 
samhällsutveckling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 
Slamtömningstaxa daterad 2022-10-03 

Beslutet skickas till 
Enhetschef renhållning 
Chef affärsdrivande 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 



K   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-09-26 KS/2022:1513 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Robin Abrahamsson 
telefon 0304-33 40 52 
e-post: robin.abrahamsson@orust.se

Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta taxa avseende återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023, med höjning 8 %, 
daterad 2022-10-03 att gälla från och med 2023-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 
De mest kostnadsdrivande för återvinningscentralen och verksamhetsavfall 2023 
förväntas vara avtalen för transporter, som årligen regleras av avfallsindex inkl. 
drivmedel.  
 
Från januari till september 2022 har detta index stigit 14 % Beräkning inför justering av 
taxa för 2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av 
drivmedelskostnader är ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att 
verksamheten behövt göra ett antagande inför 2023.  
 
Med 8 % höjning av taxor för återvinningscentral och verksamhetsavfall beräknas 
verksamheten klara kostnadsökning 2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 
Taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023, daterad 2022-10-03 
 

Beslutet skickas till 
Enhetschef renhållning 
Chef affärsdrivande 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson  Andreas Sjögren 
Sektorchef  Chef affärsdrivande verksamhet



2022-10-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Återvinningscentral- och 
verksamhetsavfall 2023 

Taxa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dokumenttyp Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 
Taxa Kommunfullmäktige KS/2022:1543 § xx (xxxx-xx-xx) 
Giltighetstid fr.o.m. – t.o.m. Dokumentansvarig i förvaltningen Senast reviderad dnr, beslutsparagraf 
(beslutsdatum) 
2023-01-01-tillsvidare Chef affärsdrivande verks.het  KS/20xx:NNNN § NNN (20xx-
xx-xx) 
Gäller för målgruppen Kontakt om styrdokumentet 
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Inledning 
Denna taxa reglerar villkoren för inlämning av grovavfall från privatpersoner och 
verksamhetsavfall på Månsemyrs avfallsanläggning. 

 
Villkor för privatpersoner vid vår återvinningscentral 

 
 Personbilar med eller utan släp debiteras inte avgift de första 15 besöken 

per år. Varje besök får vara med normal personbil med eller utan släp och 
innefattas maximalt 3 kbm grovavfall. 

 Tillkommande besök debiteras 313 kr/gång inkl. moms. 
 Avfallet ska sorteras enligt anvisningar, och skall vara av sådant 

slag som normalt uppkommer inom hushållet. 
 Bygg- och rivningsavfall klassas som grovavfall från hushåll från och med 1 

augusti 2020. Dock endast den del som privatpersonerna kommer med 
själva. Skulle ett företag eller verksamhet hjälpa till så ingår det inte i dem 
15 fria besöken. 

 
Villkor för företag/verksamheter vid vår återvinningscentral 
Företag/verksamheter kan lämna avfall på Månsemyrs återvinningscentral och 
betalar avgift enligt denna taxa. Företag/verksamheter behöver återvinningskort 
eller vågkort för att lämna avfall. Ansökan om respektive kort görs på Månsemyrs 
återvinningscentral eller via www.orust.se. 

 
Vid besöken gäller följande: 

 
Avlämning av avfall på sorteringsplattan eller på annan anvisad plats. Avfallet 
vägs in över våg och gäller fordon över 3,5 ton så som lastbil, lastbil med släp, 
traktor med släp etc. Priserna per fraktion är inklusive avfallsskatt, 
hanteringsavgift, samt behandlingsavgift, exklusive moms. Taxan gäller tills vidare 
och med reservation för eventuella höjningar/tillkommande av skatter, avgifter och 
förändrade myndighetskrav. 

 
Avlämning av avfall på återvinningsrampen: 
Den totala vikten på fordonsekipaget får ej överstiga 3,5 ton. Den totala volymen 
får ej överstiga 3 kbm/besök. Avgiften för företag som ska lämna avfall på 
Återvinningsrampen 2021 är 313:- inkl. moms/besök. Som företagare betalar du 

http://www.orust.se/
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per besök genom att dra ditt återvinningskort och faktureras i efterhand. 
 

Osorterat avfall och bygg- och rivningsavfall tas inte emot på återvinningsrampen. 
Detta hänvisas till sorteringsplattan och skall då vägas in via fordonsvågen. 

 
Allmänna bestämmelser på återvinningscentralerna ska följas enligt anvisningar 
på skyltar, allmänna bestämmelser och från personal på plats. 

 
Personalen har rätt att klassificera om avfallet om det vägs in fel över 
fordonsvågen. Detta kommer framgå på faktureringsunderlaget. 
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Osorterad fraktion 
Osorterad fraktion får inte innehålla farligt avfall, ej flytande, ej dammande. 

 
 
Avfallstyp 

 
Villkor 

 
Kr/ton 

exkl. moms 

 
Kr/ton 

inkl. moms 
Osorterat 
verksamhets-, 
bygg- och 
rivningsavfall 

 1 728,00 2 160,00 

Brännbart, 
svårbehandlat 

Gäller brännbar fraktion som 
måste sönderdelas. Vägs in 
som osorterat. 

1 728,00 2 160,00 

 

Sorterade fraktioner 
 

 
Avfallstyp 

 
Villkor 

 
Kr/ton 

exkl. moms 

 
Kr/ton 

inkl. moms 
Brännbart avfall  1 404,00 1 755,00 

Tryckimpregnerat trä  1 560,00 1 952,50 

Ren gips  1 512,00 1 890,00 
Matavfall  1 080,00 1 350,00 

Plast (osorterat)  1 404,00 1 1755,00 

 

Återvinningsbara fraktioner 
 

 
Avfallstyp 

 
Villkor 

 
Kr/ton 

exkl. moms 

 
Kr/ton 

inkl. moms 
Obehandlat/omålat 
trä 

Ej skivor av typ MDF, 
plywood, masonit, 
begränsad mängd spik, 
skruv. 

108,00 135,00 

Målat trä Inte tryckimpregnerat. 399,50 499,50 

Ris  540,00 675,00 
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Fragmenterat 
skrot/ 
smidesskrot 

Rent. 0,00 0,00 

Planglas       689,00   861,50 

Stubbar             
689,00 

            
861,50 

Wellpapp Rent/torrt.            
702,00 

           
877,50 
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Tidningar/returpappe
r 

Rent/torrt.            
374,00     

           
405,00 

Sprängmattor Av gummi.         1 
188,00 

        1 
485,00 

Grävmaskinsmattor Av trä.           540,00           675,00 

 
 

Förpackningsmaterial från verksamheter 
 

 
Avfallstyp 

 
Villkor 

  

Glas/metall Tas ej emot. Företaget ska 
lämna på närmsta 
mottagningspunkt eller 
beställa tjänsten av 
avfallstransportör. Se 
ftiab.se 

  

 

Däck 
 

 
Avfallstyp 

 
Villkor 

 
Kr/ton 

exkl. moms 

 
Kr/ton 

inkl. moms 
Utan fälg  21,50 27,00 

Med fälg  21,50 27,00 

 

Konstruktionsmaterial 
Allt konstruktionsmaterial ska vara grundläggande karaktäriserat. 

 
 
Avfallstyp 

 
Villkor 

 
Kr/ton 

exkl. moms 

 
Kr/ton 

inkl. moms 
Sluttäckningsmateri
al ovan tätskikt 

Separat överenskommelse 
med kund. Deklaration och 
analys krävs. 

Avtalat pris Avtalat pris 

Konstruktionsmateria
l under tätskikt 

Under KM, deklaration och 
analys krävs. Villkorsnivåer 
styr. 

162,00 202,50 
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Lätt förorenade 
schaktmassor som 
kan användas till 
sluttäckning 

Upp till MKM, karaktärisering 
och analys krävs. 
Villkorsnivåer styr. 

216,00 270,00 

Sand, grus och 
borrkax som kräver 
avvattning 

Upp till MKM, karaktärisering 
och analys krävs. 
Villkorsnivåer styr. 

216,00 270,00 

Avloppsslam Tas inte emot.   

Lera, flytande Tas inte emot.   
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Muddermassor Tas inte emot.   

 
 

Elavfall, ej producentansvar 
 
Avfallstyp 

 
Villkor 

 
exkl. moms 

 
inkl. moms 

Kylmöbler per 
meter 
industrikylskåp/kyl- 
diskar bredare än 
60 cm 

 756,00 945,00 

Kylmöbler per styck 
industrikylskåp max 
60 cm breda 

 432,00 540,00 

 

Farligt avfall 
Verksamheter kan lämna farligt avfall på Månsemyr mot avgift. Tryckimpregnerat 
trä och asbest vägs in via vågsystemet. 

 
 
Avfallstyp 

 
Villkor 

 
Kr/kg 

exkl. moms 

 
Kr/kg 

inkl. moms 
Farligt avfall från 
verksamheter 

Allt farligt avfall från 
verksamheter vägs in via våg 
systemet samt redogörs via 
deklarations-/ 
transportdokument 
överlämnat från 
transportören. 

7,50 9,50 

 

Deponifraktion 
Får inte innehålla farligt avfall, brännbart, organiskt eller 
återvinningsbart material. Efter deklaration och separat 
överenskommelse. 
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Avfallstyp 

 
Villkor 

 
Kr/ton 

exkl. moms 

 
Kr/ton 

inkl. moms 
Deponirester Ren isolering 

Övriga karaktäriserade 
fraktioner. 

1 080,00 1 350,00 

Asbest Emballerad i tät plast. Tas 
emot efter 
överenskommelse. 

1 080,00 1 350,00 

Aska från värmeverk  1 080,00 1 350,00 

Blästersand Deklaration, karaktärisering, 
analys och laktest krävs. 
Godkännande från 
länsstyrelsen krävs. 

689,00 861,50 
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Demontering båtar/båtformar eller annan hantering som kräver personal 
Påbörjad halvtimma debiteras. 

 
 
Avfallstyp 

 
Villkor 

 
Kr/tim 

exkl. moms 

 
Kr/tim 

inkl. moms 
Manuellt Separat överenskommelse 

med kund. 

453,50 567,00 

Maskinellt Separat överenskommelse 
med kund. 

1 080,00 1 350,00 

 

Övrigt 
 

 
Avfallstyp 

 
Villkor 

 
Kr/st 

exkl. moms 

 
Kr/st 

inkl. moms 
Vågtjänst  108,00 135,00 

Sorteringsavgift Särskild avgift tas ut då 
inkommande avfall bedöms 
dåligt eller felaktigt sorterat 
och måste omklassas till 
annan fraktion än den först 
angivna. 

540,00 675,00 

Skrymmande 
och 
svårbehandlat 

För skrymmande och 
svårarbetade material eller 
annat som måste 
specialbehandlas lämnas pris 
efter överenskommelse. 

Se 
maskinel

l 
hantering

s- 
avgift 

Se 
maskinel

l 
hantering

s- 
avgift 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 
 

 
§185 KS/2022:1513 
Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta taxa avseende återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023, med höjning 8 %, daterad 
2022-10-03 att gälla från och med 2023-01-01.  
 
Sammanfattning av ärendet 
De mest kostnadsdrivande för återvinningscentralen och verksamhetsavfall 2023 förväntas vara 
avtalen för transporter, som årligen regleras av avfallsindex inkl. drivmedel.  
 
Från januari till september 2022 har detta index stigit 14 % Beräkning inför justering av taxa för 
2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är 
ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 
inför 2023.  
 
Med 8 % höjning av taxor för återvinningscentral och verksamhetsavfall beräknas verksamheten 
klara kostnadsökning 2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 
Taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023, daterad 2022-10-03 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef renhållning 
Chef affärsdrivande 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

 
§218 KS/2022:1513 
Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Anta taxa avseende återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023, med höjning 8 %, daterad 

2022-10-03 att gälla från och med 2023-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 
De mest kostnadsdrivande för återvinningscentralen och verksamhetsavfall 2023 förväntas vara 
avtalen för transporter, som årligen regleras av avfallsindex inkl. drivmedel.  

Från januari till september 2022 har detta index stigit 14 % Beräkning inför justering av taxa för 
2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är 
ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 
inför 2023.  

Med 8 % höjning av taxor för återvinningscentral och verksamhetsavfall beräknas verksamheten 
klara kostnadsökning 2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.  

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 185 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

Anta taxa avseende återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023, med höjning 8 %, daterad 

2022-10-03 att gälla från och med 2023-01-01.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) samt Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag 
till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 
Taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023, daterad 2022-10-03 

Beslutet skickas till 
Enhetschef renhållning 

Chef affärsdrivande 

Ekonomienheten 

Orust kommuns författningssamling 

 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-09-21 KS/2022:1514 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Andreas Sjögren 
telefon 0304-33 40 84 
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Antagande av VA-taxa 2023  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta VA-taxa, daterad 2022-09-21. 

Sammanfattning av ärendet 
Va-verksamheten är självförsörjande genom finansiering med avgifter. För att klara av 
det kommande investeringsbehovet behöver va-taxan justeras regelbundet. 
Läget i världen har förändrats och har medfört dyrare materialkostnader, ökade 
kostnader för energi och drivmedel samt högre transportkostnader. 
 
Va-verksamheten har jobbat aktivt för att öka intäkterna och hålla nere kostnaderna. 
Va-verksamheten kommer att använda fonderade medel men trots detta ser 
förvaltningen att både anslutningsavgifterna, brukningsavgifterna och särskilda avgifter 
behöver höjas med 5 % för att möta kommande investeringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 
VA-taxa 2023, daterad 2022-09-21 
 

Beslutet skickas till 
Chef affärsdrivande verksamhet 
Orust kommuns författningssamling 
Ekonomienheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson  Andreas Sjögren 
Sektorchef   Chef affärsdrivande verksamhet
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VA-taxa 
 
 
 
 

för Orust kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antagen av kommunfullmäktige: 2022-xx-xx 
Diarienummer: KS/2022:1514 

Gäller från 2023-01-01 



VA-taxa 2023 
Orust kommun  

Sida 1 (10) 
 

Inledande bestämmelser 
TAXA för Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
 
I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” och då avses Lag om allmänna 
vattentjänster (SFS 2006:412) 
 
Denna taxa träder i kraft 30 dagar efter justerat protokoll från Kommunfullmäktige. 
Antagen av kommunfullmäktige 2019-06-13 § 59 
 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Orust kommun. 
 
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Orust kommun. 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.  

§ 1. Avgiftsskyldig 
 
För fastighet och allmän platsmark som ligger inom verksamhetsområdet för kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fastighetsägaren eller den som jämställs med 
fastighetsägare enligt vattentjänstlagen, betala avgifter enligt denna taxa.   
 
Även den som iordningställer eller förvaltar allmän platsmark inom verksamhetsområdet ska 
betala avgifter för ”avledning av dagvatten från allmän platsmark” (Dg). 
 
För fastighet och allmän platsmark som ligger utanför verksamhetsområdet för kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fastighetsägaren eller den som jämställs med 
fastighetsägare enligt vattentjänstlagen och som är ansluten till kommunens allmänna vatten- 
och avloppsanläggning, betala avgifter enligt denna taxa.   
 
Avgifterna enligt denna taxa ska täcka nödvändiga kostnader för anläggningen. 

§ 2. Avgiftstyper 
 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (löpande 
avgifter) 

§ 3. Definitioner 
 
Bebyggda fastigheter 
 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.  
 
Annan fastighet 
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, 
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål än bostadsändamål.   
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Obebyggd fastighet: fastighet som är avstyckad och är avsedd för bebyggande, men ännu ej 
bebyggts. 
 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark. 
 
Bostadsenhet 
 
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.  
 
Bostadsenhetsekvivalent 
För utrymmen i byggnader där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt, men där nyttan av 
vattentjänsterna är liknande, främst för människor att vistas i, räknas varje påbörjat 200-tal m2 
bruttoarea (BTA) per byggnad eller våning enligt svensk standard SS 21054:2009 som en 
bostadsenhetsekvivalent. 
 
Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor  Förvaltning Småindustri   
Butiker  Utställningslokaler Sjukvård 
Hotell  Restauranger  Utbildning 
Hantverk Stormarknader Sporthallar 
 
För utrymmen i byggnader där nyttan av vattentjänsterna är väsentligt mindre än för 
ovanstående byggnader, såsom kallager och andra typer av utrymmen, där lokalen främst är 
avsedd för att skydda föremål och inte främst för människor att vistas i, räknas varje påbörjad 
1000-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 210 54:2009 som en 
bostadsenhetsekvivalent. 
 
För camping räknas campingstuga/villavagn/husvagnar som är permanent/långvarigt 
uppställda och inkopplade med anslutning till vatten och spillvatten som 1 
bostadsenhetsekvivalent. För övrig byggnation (servicehus etc.) räknas varje påbörjat 200-tal 
m2 bruttoarea (BTA) per byggnad eller våning enligt svensk standard SS 210 54:2009 som en 
bostadsenhetsekvivalent. För campingens övriga uppställningsplatser räknas 10 stycken som 
en bostadsenhetsekvivalent. 
 
För gästhamnar och småbåtshamnar räknas 20 båtplatser som en bostadsenhetsekvivalent. 
 
Andra begrepp 
 
Tomtyta: fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter1 fördelas den tomtyta som är 
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).  
 
Förbindelsepunkt (FP): den juridiska gräns (punkt) där den allmänna anläggningen slutar 
och fastighetens VA-installation börjar. 
 

 
1 Fastighet som avgränsas horisontellt och vertikalt. Exempel kan vara olika våningsplan eller olika 
bostadsenheter i samma byggnad. 
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Verksamhetsområde för vatten och avlopp: Verksamhetsområde är ett geografiskt område 
inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Ett 
verksamhetsområde kan innefatta en eller flera VA-tjänster. Ett verksamhetsområde är till 
skydd för miljön och/eller människors hälsa. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om 
inrättande eller utökande av verksamhetsområde för avlopp och/eller dricksvatten. 
 
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till vatten och/eller avlopp, och även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift enligt Lag om allmänna vattentjänster. 
 
Servisledning: Är en ledning från den allmänna anläggningen för vatten och/eller avlopp 
(dagvatten) till förbindelsepunkten (FP) 

§ 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet 
 
4.1 Avgift tas ut för nedanstående vattentjänster: 

 V, Vattenförsörjning 
 S, spillvattenavlopp 
 Df, dag- och dränvatten från fastighet 
 Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark 

 
4.2 Fastighetsägaren är skyldig att betala avgifter från och med den tidpunkt när 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för tjänsten V, S och Df och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Om Df avleds till den allmänna anläggningen 
utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder betalningsskyldighet när åtgärder för 
bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
Avgifter för tjänsten avledning av dagvatten från allmän platsmark (Dg) ska betalas från och 
med den tidpunkt när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och huvudmannen 
informerat den som iordningställer respektive förvaltar allmän platsmark om detta. 
 
Taxan förutsätter att samtliga kriterier som vattentjänstlagen ger för avgiftsskyldighet är 
uppfyllda. 
 
4.3 Avgiften ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder. 
4.4 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas 
på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 
 
4.5 Enligt 36 § Lagen om allmänna vattentjänster kan en anläggningsavgift (för anslutning 
inom kommunalt verksamhetsområde) fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, 
längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar 
säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller 
till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas. Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas 
enligt 6 § räntelagen. 
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4.6 Avgiftsskyldighet enligt 5.6  eller 5.7 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats.  
 
4.7 Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående anmäla till huvudmannen när det 
ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 4.4 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

Anläggningsavgifter  
§ 5. Anläggningsavgifter 
 
5.1  Avgift debiteras per fastighet med: 
 I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %).  
 
5.1a Förbindelsepunktsavgift innanför verksamhetsområde 
Innanför verksamhetsområde En ledning 

(70 %) 
Två 
ledningar 
(85 %) 

Tre 
ledningar 
(100 %) 

 

Bostadsfastighet (kr) 198 060,45  240 501,98 282 943,50 
 

Annan fastighet (kr) 198 060,45  240 501,98 282 943,50 
 

Obebyggd fastighet(kr) 198 060,45  240 501,98 282 943,50 
 

     

5.1b Förbindelsepunktsavgift utanför verksamhetsområde 
Utanför verksamhetsområde En ledning 

(70 %) 
Två 
ledningar 
(85 %) 

Tre 
ledningar 
(100 %) 

 

Bostadsfastighet (kr) 114 432,15 138 953,33 163 474,50 
 

Annan fastighet (kr) 114 432,15 138 953,33 163 474,50 
 

Obebyggd fastighet (kr) 114 432,15 138 953,33 163 474,50 
 

     

5.1c Bostadsenhetsavgift/per 
vattentjänst 

Vatten 
(36 %) 

Spillvatten  
( 54 %) 

Dagvatten 
fast.(10 %) 

Samtl. 
vattentj. 

Bostadsfastighet (kr) 19 240,20 28 860,30 5 344,50 53 445 
Annan fastighet (kr) 19 240,20 28 860,30 5 344,50 53 445 
Obebyggd fastighet(kr) 0 0 0 0      

5.1d Tomtyteavgift/per vattentjänst Vatten Spillvatten Dagvatten 
fast. 

Samtl. 
vattentj. 

Bostadsfastighet 0 0 0 0 
Annan fastighet 0 0 0 0 
Obebyggd fastighet 0 0 0 0 
 
 
* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2, uttages avgift enligt 5.1a eller 5.1b som om 
förbindelsepunkt för Df upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats 
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5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
5.1a eller 5.1b lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtyteavgiften enligt 5.1d tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
övriga anläggningsavgifter 5.1a eller 5.1b, och 5.1c., eller i det fall förbindelsepunkt för Df 
inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1a eller 5.1b, och 5.1c. 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1d i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger. De sammanlagda beloppen för 
förbindelsepunktsavgiften 5.1a eller 5.1b ska då inte räknas till högre belopp än 100 % av 
avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre. 
 
5.4 Antalet bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd 
ska bostadsenhetsavgift inte betalas. 
 
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 
förbindelsepunktsavgift enligt 5.1 betalas. 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 5.1d för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald. 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
 
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare 
byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska avgift betalas enligt 5.1c för varje 
tillkommande bostadsenhet. 
 
5.8 Tillkommer avledning av Df till den allmänna anläggningen utan förbindelsepunkt för 
Df upprättas, ska avgift betalas enligt 5.1, som om förbindelsepunkt för Df upprättas. 
 
5.9 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 5.1, betalas en etableringsavgift om 
75 % av avgiften enligt 5.1a eller 5.1b för en ledning. Etableringsavgiften avses täcka 
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning 
av övriga servisledningar. 
 

§ 6. Anläggningsavgift för allmän platsmark 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift. I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %). 
Avgift debiteras med: 
 Kronor inklusive moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av 
dagvattenavledning 17,85 kr 
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§ 7. Serviser på annat sätt 
 
7.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt 
nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 
överenskomna kostnader härför. 
 
7.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig 
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 
 
7.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
 

§ 8. Indexreglering 
Avgifter enligt punkterna 5-6 är baserade på konsumentprisindex (KPI) med basmånad maj 
2019.  När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock 
inte oftare än en gång årligen. 

Avgifterna för 5.1a, 5.1b och 5.1c avrundas, efter indexering, till närmast helt tiotal kronor 
och för 5.1d och avgift i § 6, till närmast hela kronor. 
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Brukningsavgifter  
§ 9. Brukningsavgift för bebyggda fastigheter 
 
9.1 Brukningsavgift ska betalas för bebyggda fastighet. I avgifterna ingår mervärdesskatt 
(moms 25 %). 
Avgift debiteras per fastighet med: 
 
BRUKNINGSAVGIFTER Vatten Spillvatten Dagv. 

fast. 
Dagv. 
gata 

Samtl. 
vattentjänster 

9.1a Grundavgift (kr) 1 716,75 3 435,60 286,13 286,13 5 724,61 
9.1b Bostadsenhetsavgift (kr) 1 472,10 2 208,15 

  
3 680,25 

9.1c Kubikmeteravgift (kr) 6,87 10,30 
  

17,17 
 
 
Grundavgift – en fast avgift per år 
Bostadsenhetsavgift – en fast avgift per år och bostadsenhet/bostadsenhetsekvivalent 
Kubikmeteravgift – en avgift per m3 levererat vatten/mottaget spillvatten 
 
9.2 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare inte ska 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 9.1c ut efter en antagen förbrukning om 
150 m3/bostadsenhet och år i permanentbostad eller annan fastighet, och med 100 
m3/bostadsenhet och år för fritidsbostad.  
 
Grundavgiften 9.1a och bostadsenhetsavgiften 9.1b ska betalas oavsett om fastigheten har 
mätning eller schablonberäkning. 
 
I det fall ledningslängden från huvudmannens förbindelsepunkt till den anslutna fastigheten 
överstiger 40 meter kan huvudmannen kräva att mätarbrunn skall installeras på 
fastighetsägarens bekostnad. Mätarbrunn skall vara av huvudmannen godkänd modell.  
Mätarbrunnens placering skall ske i samråd med huvudmannen och skall utgöra 
förbindelsepunkten om huvudmannen så bestämmer. 
 
9.3a Vid vattenförsäljning via tillfälligt tappställe(”s.k. vattenkiosk” eller motsv.), uttas 
kubikmeteravgift som är fem gånger taxan enligt 9.1c.   
 
9.3b Vid tillfälligt tappställe anordnad på kunden begärd plats (s.k. byggvatten), eller vid 
tillfällig mottagning av spillvatten, uttas dels särskilda avgifter enligt § 11 och dels uttas 
grundavgift och bostadsenhetssavgift enligt 9.1a och 9.1b samt kubikmeteravgift som är fem 
gånger taxan enligt 9.1c.  
 
Under byggtiden(maximalt 6 månader) kan erhållas tillgång till så kallat byggvatten, eller 
tillfällig mottagning av spillvatten, utan att vattenmätare har monterats upp. 
 
För så kallat byggvatten/tillfällig mottagning av spillvatten, antas den förbrukade 
vattenmängden uppgå till 150 m3 per bostadsenhet och år, om mätning inte sker. 
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9.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas med ett 
belopp motsvarande 40 % av den fasta avgiften enligt 9.1a. 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
 
9.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen. 
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens 
VA-nämnd.  
 
9.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad 
som framgår av § 11. 
 
9.7 För spillvattenmängd, som med huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten o d), ska avgift betalas med 60 % av avgiften enligt 9.1c. 
 
9.8 Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för 
spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 
och fastighetsägaren. 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 
9.9   För obebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas enligt 9.1a. 

§ 10. Brukningsavgift för ansvarig för allmän plats 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift. 
 
Avgift debiteras för avvattnad allmän platsmark med: 
 Kr inkl. moms 

En årlig avgift per m2 allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 2,73 
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§ 11. Särskilda avgifter 
11.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

Observera att endast huvudmannens personal får stänga av eller 
sätta på vattentillförsel, sätta upp eller ta ner vattenmätare 

Kr inkl. moms 

Nedtagning av vattenmätare  1 068,90 

Uppsättning av vattenmätare  1 068,90 

Avstängning av vattentillförsel 721,35 

Påsläpp av vattentillförsel 721,35 

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare alt 
avstängningsavgift vid ej betald VA-faktura 

2 180,85 

Undersökning av vattenmätare 1 635,90 

Länsning av vattenmätarbrunn 1 068,90 

Förgäves besök vid avtalad tid 438,90 

Sönderfrusen vattenmätare, avgift tillkommer för nedtagning och 
uppsättning 

1 068,90 

Extra avläsning av vattenmätare 721,35 

Iordningställande av tillfälligt tappställe eller tillfällig mottagning av 
spillvatten (på löpande räkning per timma) 
Material tillkommer 

588 

 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras 150 
% av ovan angivna belopp. 

§ 12. Debitering av brukningsavgift 
Avgift enligt 9.1a och b debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 9.1c debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 
förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i § 9.  
 
Om mätaravläsning inte sker inför varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter 
uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i 
genomsnitt minst en gång per år.  
 
Om självavläsning inte har skett och huvudmannen har skäl att tro att den preliminära 
förbrukningen understiger verklig förbrukning har huvudmannen rätt att öka den preliminära 
årsförbrukningen till att motsvara förbrukningen enligt bestämmelse i § 9 tills avläsning sker 
och verklig förbrukning kan debiteras.  
 
I samband med fastighetsöverlåtelse skall fastighetsägare skriftligen meddela huvudmannen 
mätarställning samt övriga nödvändiga uppgifter för registrering av fastighetsöverlåtelsen 
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Särförhållanden 
§ 13. Skälighetsprövning 
Om det efter utredning visar sig att det inte är skäligt att för viss fastighet beräkna avgift 
enligt denna taxa, får huvudmannen i stället avtala med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek 

§ 14. Avtal vid särskild användning av VA-anläggningen 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 15. Ändring av brukningsavgifter 
Avgifter enligt punkterna 9-12 är baserade på konsumentprisindex (KPI) med basmånad maj 
2019. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock 
inte oftare än en gång årligen. 
 
Avgifterna för 9.1a och 9.1b och § 11 avrundas, efter indexering, till närmast helt 10-tal 
krontal och för 9.1c och avgift i § 10, till kronor med två decimaler.  

 
* * * 

 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare inom kommunalt verksamhetsområde och 
huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och 
Miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare utanför kommunalt verksamhetsområde och 
huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas i enlighet med 
upprättat avtal mellan parterna. 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 
 

 
§186 KS/2022:1514 
Antagande av VA-taxa 2023 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta VA-taxa, daterad 2022-09-21. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Va-verksamheten är självförsörjande genom finansiering med avgifter. För att klara av det 
kommande investeringsbehovet behöver va-taxan justeras regelbundet. 
Läget i världen har förändrats och har medfört dyrare materialkostnader, ökade kostnader för 
energi och drivmedel samt högre transportkostnader. 
 
Va-verksamheten har jobbat aktivt för att öka intäkterna och hålla nere kostnaderna. Va-
verksamheten kommer att använda fonderade medel men trots detta ser förvaltningen att både 
anslutningsavgifterna, brukningsavgifterna och särskilda avgifter behöver höjas med 5 % för att 
möta kommande investeringar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 
VA-taxa 2023, daterad 2022-09-21 
 
Beslutet skickas till 
Chef affärsdrivande verksamhet 
Orust kommuns författningssamling 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

 
§220 KS/2022:1514 
Antagande av VA-taxa 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Anta VA-taxa, daterad 2022-09-21. 

Sammanfattning av ärendet 
Va-verksamheten är självförsörjande genom finansiering med avgifter. För att klara av det 
kommande investeringsbehovet behöver va-taxan justeras regelbundet. 
Läget i världen har förändrats och har medfört dyrare materialkostnader, ökade kostnader för 
energi och drivmedel samt högre transportkostnader. 
 
Va-verksamheten har jobbat aktivt för att öka intäkterna och hålla nere kostnaderna. Va-
verksamheten kommer att använda fonderade medel men trots detta ser förvaltningen att både 
anslutningsavgifterna, brukningsavgifterna och särskilda avgifter behöver höjas med 5 % för att 
möta kommande investeringar. 
 
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 186 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta VA-taxa, daterad 2022-09-21. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 
VA-taxa 2023, daterad 2022-09-21 

Beslutet skickas till 
Chef affärsdrivande verksamhet 
Orust kommuns författningssamling 
Ekonomienheten 
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Kommunförvaltningen 
Liam Karlsson 
telefon 0304-33 43 83 
e-post: liam.karlsson@orust.se

Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22, att gälla från och med  
2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Hamn- och båtplats taxan justeras med en höjning som motsvarar 2,8 % jämfört med 
föregående år. Höjningen om 2,8 % gäller för samtliga tariffer exklusive dagbiljetterna. 
Avgiften för dagbiljetter höjs med 5 kronor/dag till att kosta 60 respektive 70 kronor. 
Ny tariff för el till vinterbåtplats läggs till i taxan med en avgift på 2,5 kr/KW inklusive 
moms. Möjligheten för avgiftsfri tilläggning för eldrivna båtar i de kommunala 
hamnarna upphör. 
Avgifterna i taxan är avrundade i syfte att förenkla den, vilket innebär att den faktiska 
höjningen kan skilja sig något från den föreslagna allmänna höjningen om 2,8 %. 

Utredning  
För att kunna bibehålla den höga servicegraden i gästhamnarna, föreslår förvaltningen 
att taxan justeras enligt förslag till hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22. 
Förslaget om höjning med 2,8 % grundas dels på att hamnverksamheten ska kunna 
bibehålla servicenivån trots ökande driftskostnader, dels på att förvaltningen bedömer 
det som viktigt att hamn- och båtplatstaxan någorlunda följer den allmänna 
prisutvecklingen i samhället kontinuerligt från år till år, för att på vis hålla jämna steg 
med kostnadsläget samt att undvika stora prisökningar i framtiden. 
 
Skulle taxan istället höjas enligt konsumentprisindex (KPI) skulle det innebära en 
höjning med 9,8 % inför år 2023. Förvaltningen anser att detta är en mycket kraftig 
höjning och ser hellre en längre men jämnare utveckling över tid. 
 
Dagbiljetter 
Förvaltningen föreslår att avgiften för dagbiljetter höjs med 5 kronor, vilket innebär en 
höjning från 55 kronor till 60 kronor och från 65 kronor till 70 kronor eller 9,1 % 
respektive 7,7 %. Detta överskrider då förvaltningens föreslagna höjning om 2,8 % och 
grundar sig i att förvaltningen anser att dagbiljetter idag ligger väldigt lågt i förhållande 
till övrig prissättning, men också i för hållande till den belastning dagbesökarna har på 
verksamhetens faciliteter och bryggor. 
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El till vinterbåtplats 
Hamnverksamheten får ofta frågan om förvaring av båtar i hamnen över vintern, och 
därtill kommer inte sällan frågan om el. Därför anser förvaltningen att det är av 
betydelse att det finns en taxa som styr avgifter för el till vinterbåtplatser. Förvaltningen 
anser att 2,5 kr/KW inklusive moms är en lämplig avgift med hänsyn till kommunens 
nuvarande elavtal. 
 
Eldrivna båtar 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-12 att anta hamn- och båtplatstaxa 2021 och då 
beslutades även att det ska vara avgiftsfritt för eldrivna båtar under v. 23-35, dock max 2 
dygn per 14-dagars period. Idag är förvaltningens uppfattning att det inte är ekonomiskt 
sunt och föreslår att möjligheten för eldrivna båtar att ligga avgiftsfritt i kommunens 
hamnar tas bort. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22 
 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringschef 
Samordnare hamnar 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson  Nina Hansson 
Sektorchef   Mark- och exploateringschef
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Hamn- och båtplatstaxa 2023 

Gästhamnstaxa (inklusive moms) i kronor 
Käringön, Mollösund, Gullholmen v. 1-22 v. 23-24 v. 25-32 v. 33-35 v. 36-52 
Längd 0,0-12,99 m 170 280 415 280 170 
Längd 13-17,99 m 210 320 620 320 210 
Längd >18 m 230 345 675 345 230 
Dagbiljett 70 70 70 70 70 
El Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift 
Dusch Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift 

 
Edshultshall, Stocken, Ellös, Henån, 
Hälleviksstrand 

 
v. 1-22 

 
v. 23-24 

 
v. 25-32 

 
v. 33-35 

 
v. 36-52 

Längd 0,0-12,99 m 140 210 260 210 140 
Längd 13-17,99 m 170 295 365 295 170 
Längd >18 m 190 335 415 335 190 
Dagbiljett 60 60 60 60 60 
El Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift 
Dusch Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift 

Vid betalning på brygga + 50 kronor på avgiften. 
Vid event som till exempel Öppna varv kan högsäsongstaxa (v. 25-32) tillämpas 

Fasta båtplatser (inklusive moms) i kronor 
Priser Bredd på båtplats (meter)* 

Längd (m) Bomlängd 0,0-2,0 2,1-2,5 2,6-3,0 3,1-3,5 3,6-4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 
0-5,99 4,50 m 3 093 3 365 3 606 3 841 4 186 4 529  

6,0-7,99 6 m 3 953 4 297 4 615 5 046 5 445 5 965 6 453 
8,0-9,99 8 m  5 676 6 218 6 795 7 401 8 147 8 723 

10,0-10,99 10 m    7 777 8 519 9 267 10 072 
*Bredd avrundas uppåt 
 

Längd (m)  
0,0-5,0 Utan y-bom 1 966 2 177 2 348 2 539    
5,1-6,0 Utan y-bom 2 663 2 947 3 266 3 584 3 904 4 291  
6,1-7,0 Utan Y-bom 3 043 3 331 3 648 4 029 4 414 4 825 5 267 
7,1-8,0 Utan y-bom  4 029 4 414 4 822 5 267 5 841 6 444 
8,1-9,0 Utan y-bom  4 700 5 177 5 646 6 221 6 858 7 554 

9,1-10,0 Utan y-bom  5 622 6 124 6 604 7 431 8 158 8 960 
10,1-11,0 Utan y-bom  6 507 7 142 7 844 8 672 9 526 10 481 
11,1-12,0 Utan y-bom  7 399 8 158 8 960 9 814 10 767 11 847 

Större fartyg, vinterplats i småbåtshamn, köplatsavgift m.m. 
Hamnavgifter 2023 Uträkning Tider Exkl. moms Inkl. moms 
Långsidesplats (brygglängd i meter), 
separat kontrakt krävs med Orust 
kommun. Minst 6 månaders debitering. 

Kr/m/år  856,00 1 070,00 

Linjetrafik med godkänd turlista, avgifter 
per anlöp. Kontrakt krävs (gäller ej 
Västtrafik). 

Kr/brt/anlöp  2,02 2,53 

Fartyg utan kontrakt. Tillfälligt 
nyttjande. 

Kr/m/dygn  20,80 26,00 

Långsidesplats (brygglängd i meter) för 
fartyg som bedriver aktivt yrkesfiske och 
innehar yrkesfiskarlicens. Separt 
kontrakt krävs med Orust komun. 

Kr/m/år  240,00 300,00 

Båtplatsavgift för vintersäsong.  1 nov-30 april 50 % av ordinarie båtplatsavgift 
El till vinterbåtplats Kr/KWh  2,00 2,50 
Nyregistrering i båtplatsköm Engångsavgift  164,00 205,00 
Köplatsavgift per år till småbåtshamnar, 
fritidsbåtar 

Per år  124,00 155,00 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 
 

 
§187 KS/2022:1524 
Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2023 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22, att gälla från och med 2023-01-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hamn- och båtplats taxan justeras med en höjning som motsvarar 2,8 % jämfört med föregående 
år. Höjningen om 2,8 % gäller för samtliga tariffer exklusive dagbiljetterna. 
Avgiften för dagbiljetter höjs med 5 kronor/dag till att kosta 60 respektive 70 kronor. 
Ny tariff för el till vinterbåtplats läggs till i taxan med en avgift på 2,5 kr/KW inklusive moms. 
Möjligheten för avgiftsfri tilläggning för eldrivna båtar i de kommunala hamnarna upphör. 
Avgifterna i taxan är avrundade i syfte att förenkla den, vilket innebär att den faktiska höjningen 
kan skilja sig något från den föreslagna allmänna höjningen om 2,8 %. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22 
 
Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringschef 
Samordnare hamnar 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
 
 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

 
§221 KS/2022:1524 
Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Anta hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22, att gälla från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Hamn- och båtplats taxan justeras med en höjning som motsvarar 2,8 % jämfört med föregående 
år. Höjningen om 2,8 % gäller för samtliga tariffer exklusive dagbiljetterna. 
Avgiften för dagbiljetter höjs med 5 kronor/dag till att kosta 60 respektive 70 kronor. 
Ny tariff för el till vinterbåtplats läggs till i taxan med en avgift på 2,5 kr/kWh inklusive moms. 
Möjligheten för avgiftsfri tilläggning för eldrivna båtar i de kommunala hamnarna upphör. 
Avgifterna i taxan är avrundade i syfte att förenkla den, vilket innebär att den faktiska höjningen 
kan skilja sig något från den föreslagna allmänna höjningen om 2,8 %. 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 187 föreslå kommunstyrelsen att 
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22, att gälla från och med 2023-01-01. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringschef 
Samordnare hamnar 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Kommunförvaltningen 
Hans Blohm 
telefon 0304-33 00 00 
e-post: hans.blohm@orust.se

Antagande av räddningstjänstens myndighetsutövning - Taxa och avgifter 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 
2022-09-26, att gälla från och med 2013-01-01. 

2. Räddningstjänsten får för varje kalenderår besluta om att justera taxan med 
Sveriges kommuner och regioners (SKRs) oktoberpublicering av prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten utför de flesta uppgifter som åligger dem enligt lagen om skydd mot 
olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. För de delar som utgör 
myndighetsutövning ska kommunen anta taxa. Indexuppräkning delegeras till 
räddningstjänsten. Den nu gällande taxan behöver revideras då ett av de använda 
indexen publiceras så sent på året att taxan ej blir klar till årsskiftet. Därför ersätts 
indexen KPI (konmusmentprisindex) och AKI (arbetskostnadsindex) med prisindexet 
för kommunal verksamhet (PKV). Gällande taxa har räknats upp med PKV och ger en 
taxa som avses börja gälla från 2023-01-01. 

Bedömning 
Kommunen får föreskriva om att en avgift får tas för tillsynsbesök. 
 
Avgiften kostnadsberäknas utifrån den tidsåtgång som kräv för genomförande av 
tillsynsbesöket. Taxan består av en grundavgift och en rörlig timavgift. Grundavgiften 
bedöms vara ett medelvärde som de flesta små och medelstora tillsynsobjekten får 
betala. 
 
Debitering av tillståndsärenden grundar sig på en rörlig timavgift som motsvarar 
timavgiften för tillsyn och fast grundavgift för olika typärenden. Grundavgifterna är 
beräknade utifrån den uppskattade tiden det normalt ska ta att handlägga ett ärende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 2022-09-26 
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Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
 
 
ORUST KOMMUN 
Räddningstjänsten 
 
 
Hans Blohm 
Stf. räddningschef



   2022-09-26
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Inledning 
Taxan justeras årligen enligt Sveriges kommuner och regioners (SKRs) 
oktobercirkulär för beslutat PKV-index (prisindex för kommunal verksamhet). 

Vid ersättning för räddningstjänst och viss sanering tillämpas rekommenderad 
taxa från Myndigheten för skydd och beredskap (MSB). 

Vid ersättning för restvärdearbete tillämpas rekommenderad taxa från 
Försäkringsbranschens restvärdesräddning. 

Där timdebitering tillämpas räknas påbörjad timma som helt timma. 
Där dygnsdebitering tillämpas räknas påbörjat dygn som helt dygn. 

För de kostnader som har koppling till myndighetsutövning under kap 1 
tillkommer ingen moms. 

För de kostnader som har koppling till service och tjänster, under kap 2-5 
tillkommer lagstadgad moms på samtliga avgifter. 

Taxan och avgifterna gäller i normalfallet. 

Räddningschefen kan i särskilda fall besluta om avvikelse i taxan och då debitera 
enligt särskild kostnadsredovisning. 

 

1. Taxa för räddningstjänstens myndighetsutövning 

1.1 Tillsyn LSO-LBE 

Inledande bestämmelser 

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om 
brandfarlig och explosiv vara (LBE) är kommunen tillsynsmyndighet med 
skyldighet att kontrollera efterlevnaden av dessa lagar. 

Beräkning av avgift 

Kommunen får föreskriva om att en avgift får tas för tillsynsbesök. Avgiften 
kostnadsberäknas utifrån den tidsåtgång som krävs för genomförande av 
tillsynsbesöket. Taxan består av en grundavgift och en rörlig timavgift. 
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Grundavgiften bedöms vara ett medelvärde som de flesta små och medelstora 
tillsynsobjekten får erlägga. 

Grundavgiften innefattar bland annat kostnadstäckning för personal, lokal, fordon, 
transport, utrustning, skyddskläder, registerhållning, förberedelsetid, restid, 
samråd med andra myndigheter, objektsbesök samt upprättande av protokoll. 

Grundbelopp 

 Grundavgift LSO eller LBE 2 948 kr 
 Grundavgift vid samordnad tillsyn LSO eller LBE 3 752 kr 
 Timavgift, rörlig 1 072 kr 
 Övrig myndighetsutövning samt tjänster, uppdrag eller utlåtanden 1 072 kr 
 Uppföljning/efterkontroll av utförd tillsyn/timma 1 072 kr 

 

Underlag för beräkning av tidsomfattning för tillsyn enligt LSO/LBE 
 

Tillsynstaxa Tillsyn LSI 
eller LBE 

Samordnad 
tillsyn LSO 
och LBE 

Beräkning 

Grundavgiften 
innefattar 

Timmar Timmar Beräkning 

Bokning av tillsyn 0,33 0,33 Genomsnittstid 30 min. 
Samordnad tillsyn 45 min. 
Granskning av ritningar, 
brandskyddsdokumentation, 
tidigare protokoll, 
klassningsplaner m.m. 

Restid 0,42 0,42 Genomsnittstid restid 25 
min. tur och retur 
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Protokollskrivning 1,50 2,00 Genomsnittstid 90 min. 
Samordnad tillsyn 120 min. 

Summa 2,75 3,50  

 

Rörlig timavgift Tid för besöket på tillsynsobjektet. Timdebitering 
tillämpas per  påbörjat timme. 

Uppföljning/efterkontroll I den mån uppföljningen kan göras per telefon 
alternativt  svarsintyg ingår detta i grundavgiften efter första 
besöket. I de  fall återbesök behöver ske på plats tillämpas 
debitering per  påbörjad timme. 

 

1.2 Tillståndtaxa enligt LBE 

Inledande bestämmelser 

Enligt Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) är kommunen 
tillståndsmyndighet för hantering av brandfarliga och explosiva varor. 

Beräkning av avgift 

Debitering av tillståndsärenden grundar sig på en rörlig timavgift som motsvarar 
timavgiften för tillsyn och fast grundavgift för olika typärenden. Grundavgifterna 
är beräknade utifrån den uppskattade tiden det normal ska ta att handlägga ett 
ärende. 

 

För speciella ärenden, till exempel områdestillstånd och transporter i rörledning., 
liksom förhandsbesked, mer komplexa ärenden eller ansökningar som inte är 
fullständiga och kräver större arbetsinsats samt avsyning som inte ingår i den 
normala tillståndshanteringen enligt ovan tillämpas timdebitering per påbörjad 
timme. 

I avgifterna ingår bland annat registrering och registerhållning, granskning av 
inkomna handlingar, kontakt med sökande, remisutskick till berörda myndigheter, 
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arkivhantering, utfärdande av protokoll och tillstånd, reskostnader, besiktning på 
plats samt avsyning. 

1.2.1 Brandfarliga varor 
Ärende Tillstånd Timtid Avgift kr 

Mindre anläggning Nytt 4 4 288 

 Förlängt 1 2 2 144 

Medelstor anläggning Nytt 6 6 432 

 Förlängt 1 3 3 216 

Stor anläggning Nytt 10 10 720 

 Förlängt 1 5 5 360 

Mindre komplettering av 
gällande tillstånd (ej 
utökad tid) 

 2 2 144 

Avslag  1 1 072 

1 Om det gamla tillståndet förlängs och ansökan innehåller alla nödvändiga 
dokument för tillståndsprövningen debiteras en lägre avgift. Han någon förändring 
skett i verksamheten behöver verksamheten söka nytt tillstånd. 

Med mindre anläggning avses: 

 Anläggning där hantering sker av brandfarliga varor i lösa behållare i 
begränsad omfattning, till exempel gasol i skolor, restauranger, 
privatbostäder och försäljning i detaljhandeln. 

Med medelstor anläggning avses: 

 Anläggning med omfattande hantering av lösa behållare, till exempel 
grossistlager och transportlager 
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 Anläggning med industriell hantering i begränsad omfattning, till exempel 
billackeringar och verkstäder 

Med stor anläggning avses: 

 Anläggning med omfattande hantering brandfarliga varor i såväl cisterner 
som lösa behållare, till exempel processindustrier, bränsledepåer och 
oljehamnar. 

 

1.2.2 Explosiv vara 
Ärende Tillstånd Timtid Avgift kr 

Nytt 4 4 288 Handel, förvaring och 
förvärv upp till 100 kg 

Förlängt 1 2 2 144 

Nytt 6 6 432 Handel, förvaring och 
förvärv över 100 kg 

Förlängt 1 3 3 216 

Överföring Nytt 1 1 072 

 Förlängt 1 1 1 072 

Godkännande av 
föreståndare 

Nytt - Ingår 

 Förnyat 2 1 2 144 

 Förlängt 3 - Ingår  

Mindre komplettering av 
gällande tillstånd (ej 
utökad tid) 

 22 2 144 

Avslag  1 1 072 
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1 Om det gamla tillståndet förlängs och ansökan innehåller alla nödvändiga 
dokument för tillståndsprövningen debiteras en lägre avgift. Har någon förändring 
skett i verksamheten behöver verksamheten söka nytt tillstånd. 

2 Avgift tas ut vid byte av föreståndare i de fall där nytt tillstånd inte söks. 

3 Vid förlängning av tillstånd ingår godkännande av föreståndare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avgift för tjänster och service brandlarm 

Automatiskt brandlarm 

Anläggning som är primärt 
ansluten till: 

Orust 
räddningstjä
nst 

SOS Alarm 

Avgifterna styrs av räddningstjänstens 
merkostnader för administration, 
beredskapshållning, kontroll och återställning av 
larm. Avgifterna är fastlagda av räddningstjänsten 
och justeras årligen. Vid upprättande av nytt avtal 
debiteras kunden en anslutningsavgift, därefter 
kommer en årlig avgift att debiteras. Pris kr Pris kr 
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Anslutnings- och mottagningsavgift* 
Avgift för anslutning och mottagning av 
larmanläggning till räddningstjänsten samt 
administration kring upprättande av avtalet och 
automatunderlag samt larminstruktioner och 
insatskort. 

*Anläggningsägare står för kostnad av 
larmsändare och kostnader i samband med 
montering av denna, samt kostnader det medför 
då anläggningen primärt ansluts till SOS Alarm. 

5 046 5046 

Årsavgift 
Avgiften ska täcka det merarbete som 
automatlarmsanlägg-ningen medför för 
räddningstjänsten och omfattar kostnader för 
särskild beredskap, uppföljning, nyckelhantering, 
intern utbildning, fördjupad orientering och 
kännedom om objektet, uppdatering av 
automatlarms-register, larminstruktioner och 
insatskort. 

3 724 3 724 

Onödigt larm 
Omfattar räddningstjänstens kostnad för 
utryckning, återställning och undersökning av 
larmorsak i de fall larmet berodde på brister i 
larmorganisationen eller tekniska brister i 
anläggningen. 
Räddningstjänst uppdrag enligt 1 kap 2 § Lagen 
(2033:78) om skydd mot olyckor är kostnadsfria. 

5 527 5 527 
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2.1.2 Övriga larm och serviceuppdrag kommunal verksamhet 
Anslutningsavgift* Kostnad Kr exkl. 

moms 
Avgift för anslutning för övriga larm  
till räddningstjänsten och administration kring 
upprättande av avtal  
*Anläggningsägaren står för kostnad av larmsändare 
 och kostnader i samband med montering av denna 
 

 
Per 
objekt 

 
5046 

Inbrottslarm Kostnad
/ 

Kr exkl. 
moms 

Årsavgift  1240 
Debitering utryckning 1 tim. Per tim. 2108 
Debitering utöver 1 tim. per påbörjad timme Per tim. 670 
   

Personlarm  
Årsavgift (inkl. hårdvara och utryckning) År 3001 
   
Hisslarm 
Debitering utryckning 1 tim. Per tim. 2108 
   
Bärhjälp kommun och landsting 
Utryckning 2 personer och fordon, 1 tim. Per tim. 2108 
Utryckning (Station 1+4) och fordon, 1 tim. Per tim. 5891 
Tid utöver 1 tim./ person Per tim. 670 
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3 Personal och utbildning 
Personal  Kostnad Kr exkl. 

moms 
Utbildning, instruktör, föreläsare Per tim. 902 
Serviceuppdrag, Säkerhetsvakt Per tim. 902 
   
Utbildning 
Vuxen HLR med AED, 3 tim. max 15 pers. 
 (54 kr/pers. tillkommer för kurs mtrl)  

Kurs 3045 

Barn HLR, 1,5 tim., max 8 pers. (kurs mtrl ingår) Kurs 2537 
   
Brandutbildning grund, 3 tim. max 15 personer. 
(Kostnader för förbrukningsmaterial tillkommer) 

Kurs 4167 

Övningssläckare    
Inköpspris + 10 %   
   
Kundanpassade utbildningar Pris offereras 
   
Fystest Löpband (SMO utbildning)  298 

 

 

4 Uthyrning – Räddningsutrustning  
 
Uthyrning av fordon och materiel skall ses som en service när de företag som normalt hyr ut 
motsvarande utrustning. 
På grund av olika orsaker inte kan erbjuda dessa tjänster, t.ex. nätter och helger när företag 
är stängda. 
 

Pumpar exkl. bränsle Kostnad Kr exkl. 
moms 

El pumpar > 500 l/min Per dygn 136 
Pumpar 500-1000 l/min Per tim. 267 
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Pumpar > 1000 l/min Per tim. 397 
Vattendammsugare Per tim. 149 
Slang och armatur Kostnad  Kr exkl. 

moms 
Brandslang, per dygn och längd Per dygn  174 
Tvättning och provtryckning per längd St. 118 
Trasig slang ersätts Inköpspris + 30 % 

 
Mobil vattentank 
  Mobilvattentank 7 m3 per dygn enligt offert 

 
Fordon Kr exkl. 

moms 
Lätt fordon < 3,5 ton, per km inkl. bränsle 25 
Tungt fordon > 3,5 ton, per km inkl. bränsle 50 
Båt/ tim. exkl. bränsle 521 

 

Handbrandsläckare Kr exkl. 
moms 

Hyra handbrandsläckare exkl. ev. omladdning, St./ dygn 116 
Omladdning Inköpspris + 30 %  
  
Vattentransport vardagar 
Vattentransport inkl. personal innefattar 2 tim. 2460 
Tid utöver 2 timmar, per timme 945 
Vatten per m3 52 
  
Vattentransport helgtaxa 
Före (helgdag) fredag 1700- måndag 0800 
Vattentransport inkl. personal innefattar 2 tim. 3575 
Tid utöver 2 timmar, per timme 1507 
Vatten per m3 52 
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Luftflaskor fyllning 
Fyllning av luft < 10 liter per st. 93 
Fyllning av luft > 10 liter per st. 161 
Övrigt 
Drivmedel, sorptionsmedel m.m. Inköpspris + 30 % 

 

5 Avvikelser och förslag 
Den som läser taxan och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som 
påverkar taxan såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till 
förändringar meddela kontaktperson för taxan.



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 
 

 
§188 KS/2022:1525 
Antagande av taxa och avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

1. Anta räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 2022-09-
26, att gälla från och med 2013-01-01. 

2. Räddningstjänsten får för varje kalenderår besluta om att justera taxan med Sveriges 
kommuner och regioners (SKRs) oktoberpublicering av prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten utför de flesta uppgifter som åligger dem enligt lagen om skydd mot olyckor 
och lagen om brandfarliga och explosiva varor. För de delar som utgör myndighetsutövning ska 
kommunen anta taxa. Indexuppräkning delegeras till räddningstjänsten. Den nu gällande taxan 
behöver revideras då ett av de använda indexen publiceras så sent på året att taxan ej blir klar till 
årsskiftet. Därför ersätts indexen KPI (konmusmentprisindex) och AKI (arbetskostnadsindex) 
med prisindexet för kommunal verksamhet (PKV). Gällande taxa har räknats upp med PKV och 
ger en taxa som avses börja gälla från 2023-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 2022-09-26 
 
Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
 
 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

 
§222 KS/2022:1525 
Antagande av taxa och avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 2022-09-
26, att gälla från och med 2013-01-01. 

2. Räddningstjänsten får för varje kalenderår besluta om att justera taxan med Sveriges 
kommuner och regioners (SKRs) oktoberpublicering av prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten utför de flesta uppgifter som åligger dem enligt lagen om skydd mot olyckor 
och lagen om brandfarliga och explosiva varor. För de delar som utgör myndighetsutövning ska 
kommunen anta taxa. Indexuppräkning delegeras till räddningstjänsten. Den nu gällande taxan 
behöver revideras då ett av de använda indexen publiceras så sent på året att taxan ej blir klar till 
årsskiftet. Därför ersätts indexen KPI (konmusmentprisindex) och AKI (arbetskostnadsindex) 
med prisindexet för kommunal verksamhet (PKV). Gällande taxa har räknats upp med PKV och 
ger en taxa som avses börja gälla från 2023-01-01. 
 
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 188 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

1. Anta räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 2022-09-
26, att gälla från och med 2013-01-01. 

2. Räddningstjänsten får för varje kalenderår besluta om att justera taxan med Sveriges 
kommuner och regioners (SKRs) oktoberpublicering av prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) yrkar bifall till förslag från utskottet för samhällsutveckling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 2022-09-26 
 
Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-09-26 KS/2022:1533 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Pernilla Gilvad 
telefon 0304-33 42 37 
e-post: pernilla.gilvad@orust.se

Beslut om nytt produktslag i avgiftssystemet för alkoholservering, folköl, tobak, 
e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt avgifter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Införa nytt produktslag, tobaksfria nikotinprodukter samt avgift, i 
avgiftssystemet för alkoholservering, folköl, tobak, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare, daterad 2022-09-26. 

2. Avgifterna årligen regleras med den procentsats för innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR:s) hemsida i oktober månad. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen beslutade den 21 juni 2022 om en ny Lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter som skulle träda i kraft den 1 augusti 2022. Kommunen har 
tillsynsansvar över att lagen och anslutande föreskrifter följs och även rätt att ta ut en 
kostnad för att täcka kostnaderna för detta arbete. 
 
Kommunfullmäktige har att besluta om vilka eventuella avgifter som ska gälla. Idag tas 
tillsynsavgift ut varje år för de försäljningsställen som säljer folköl och/eller elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare. Avgifterna regleras årligen efter procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex (KPV). Kostnaden i år (2022) för ett produktslag är 
2 010 kronor och för ytterligare produktslag vid samma försäljningsställe 340 kronor. 
 
Tobaksfria nikotinprodukter utgör en egen grupp av produkter med egen lagstiftning. 
Detta betyder att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och tillsyn ska hanteras var 
för sig. Precis som med övriga ”produkter” kan dock en del av tillsynen samordnas. För 
att det ska bli tydligt och likvärdigt är det därför lämpligt att utöka avgifterna med 
ytterligare en produkt, tobaksfria nikotinprodukter, som räknas upp på samma sätt som i 
nuvarande avgiftssystem 

Utredning 
Riksdagen beslutade 21 juni 2022 om Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, 
medan kallad LTNP, som i stort sett korresponderar mot Lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter, nedan kallad tobakslagen. Lagen trädde i kraft den 1 augusti 
2022. Kommunerna svarar för den omedelbara tillsynen enligt LTNP 24-25 § och att ta 
emot anmälan om försäljning enligt LTNP 17 §. Kommunen har också 
sanktioneringsmöjligheter enligt LTNP 28-29 §, möjligheter till kontrollköp enligt 
LTNP 37 §. 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-09-26 KS/2022:1533

Kommunen får enligt LTNP 40 § samt Kommunallagen, 2 kap § 5 och 6 ta ut en avgift 
för tillsyn på samma sött som gäller för alkohollagen och tobakslagen. 
 
Beslut, 2014-10-16 KS/2014:1214 § 146 och 2017-10-12 KS/2017:1401 § 95 ligger till 
grund för dagens avgiftssystem för anmälningspliktiga. Enligt beslut taget 2019-05-09 
KS/2019:379 § 40 ska avgifterna årligen regleras med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras 
på SKR:s hemsida u oktober månad. Avgifterna rundas avrundas till jämna tiotal kronor. 
Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober 2019. 
 
Tobaksfria nikotinprodukter utgör en egen grupp av produkter med egen lagstiftning. 
Detta betyder att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och tillsyn ska hanteras var 
för sig. Hanteringen av tobaksfria nikotinprodukter och elektroniska cigaretter är i det 
närmaste identisk och precis som med övriga ”produktslag” kan en del av tillsynen 
samordnas. För att det ska bli tydligt och likvärdigt är det därför lämpligt att utöka 
avgifterna med ytterligare en produkt, tobaksfria nikotinprodukter, enligt nedan. 
 
Anmälnings samt årlig tillsynsavgift för folköl, e-cigaretter och på fyllningsbehållare 
samt tobaksfria nikotinprodukter, 2022-01-01. 
 
Försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria 
nikotinprodukter 
Försäljning av ett produktslag 2 010 kronor 
Försäljning av två produktslag 2 350 kronor 
Försäljning av tre produktslag 2 690 kronor 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 
Avgifter för alkoholservering, folköl, tobak och e-cigaretter, daterad 2022-09-26 

Beslutet skickas till 
Handläggare 
Orust kommuns författningssamling 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Pernilla Gilvad 
Handläggare
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Avgifter för alkoholservering, folköl, tobak, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter 2022 
Ansökningsavgifter Kronor 
Stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten och slutet sällskap 

8 900 kr 

Stadigvarande serveringstillstånd till 
slutet sällskap, cateringverksamhet 

8 900 kr 

Utökning av stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten och 
slutet sällskap, med 
cateringsverksamhet 

2 780 kr 

Stadigvarande serveringstillstånd för 
provsmakning vid tillverkningsställe 

8 900 kr 

Tillstånd för provsmakning vid 
arrangemang upp till tre dagar 
Härav återbetalas vid avslag 

3 350 kr 
 
   560 kr 

Tillstånd för provsmakning vid 
arrangemang fler än tre dagar 
Härav återbetalas vid avslag 

4 460 kr 
 
1 680 kr 

Ändrat tillstånd 2 780 kr 
Tillfällig utökad serveringstid i egen 
lokal (1 dag) 

   340 kr 

Ändrad förutsättning i tillståndshavande 
bolag 

5 010 kr 

Servering i gemensamt 
serveringsutrymme 

2 780kr 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten upp 
till tre dagar 
Härav återbetalas vid avslag 

3 350 kr 
 
   560 kr 
 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten fler 
än tre dagar 
Härav återbetalas vid avslag 

4 460 kr 
 
1 680 kr 

Tillfälligt tillstånd/slutna sällskap    560 kr 
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grundavgift 
Tillägg per tillfälle som tillståndet 
omfattar 

   110 kr 

Avgift för kunskapsprov per tillfälle 1 320 kr 
 
Anmälan Kronor 
Catering, anmälan och godkännande av 
lokal, vid första tillfället 

   340 kr 

Catering, anmälan och godkännande av 
lokal som redan tidigare godkänts 

   220 kr 

 
Tillsynsavgift (faktureras årligen) Kronor 
Fast tillsynsavgift vid servering till 
slutna sällskap 

2 780 kr 

Fast tillsynsavgift vid servering till 
allmänheten 

1 680 kr 

 
 
 
 
 
 
 
Rörlig tillsynsavgift vid servering till allmänheten 
Avgiftsklas
s   

Årsomsättni
ng 

Kr Avgift per år 

1 - 500 000  2 220 kr 
2 500 001- 1 000 000  5 580 kr 
3 1 000 001- 2 000 000  9 000 kr 
4 2 000 001- 5 000 000 11 160 kr 
5 5 000 001- 10 000 000 13 400 kr 
6 10 000 001-  15 630 kr 
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Den fasta tillsynsavgiften och avgift för sen serveringstid avser 
alkoholservering året runt eller årligen under viss tidsperiod till 
allmänheten, slutet sällskap samt trafikservering. Den rörliga 
tillsynsavgiften betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera 
alkohol till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod. 
 
Förseningsavgift 
(faktureras tillsammans med tillsynsavgiften om restaurangrapport kommer in 
för sent 
Restaurangrapport                                                   560 kr 
 
Anmälnings samt årlig tillsynsavgift för folköl, tobak, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter 
(faktureras årligen) 
Försäljning av folköl eller e-cigaretter, påfyllningsbehållare o/e tobaksfria 
nikotinprodukter    
Försäljning av ett produktslag                                                                 2 010 kr 
Försäljning av två produktslag                                                                2 350 kr 
Försäljning av tre produktslag                                                                2 690 kr 
 
Ansökningsavgifter Avgift 
Stadigvarande tobaksförsäljning  7 440 kr 
Anmälan – betydande förändring ex ny 
delägare, övertag av rörelse 

5 320 kr 

Tillfälliga tillstånd 5 320 kr 
Övriga avgifter t ex omregistrering eller 
ny ledamot i styrelsen 

1 060 kr 

 
Fast årsavgift för tillsyn o 
administration 

Avgift per år 

Tobakstillstånd 6 380 kr 
 
Betalning av avgifter och anmälningsavgifter görs till Orust kommuns 
bankgiro 
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nr 645-8368. 
 
Avgifterna regleras årligen med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i prisindex i kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad. Avgifterna avrundas till 
jämna tiotal kronor.



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 
 

 
§189 KS/2022:1533 
Beslut om nytt produktslag i avgiftssystemet för alkoholservering, folköl, e-cigaretter 
och påfyllningsbehållare samt avgifter 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

1. Införa nytt produktslag, tobaksfria nikotinprodukter samt avgift, i avgiftssystemet för 
alkoholservering, folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, daterad 2022-09-26. 

2. Avgifterna årligen regleras med den procentsats för innevarande kalenderåret i Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR:s) hemsida i oktober månad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen beslutade den 21 juni 2022 om en ny Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
som skulle träda i kraft den 1 augusti 2022. Kommunen har tillsynsansvar över att lagen och 
anslutande föreskrifter följs och även rätt att ta ut en kostnad för att täcka kostnaderna för detta 
arbete. 
 
Kommunfullmäktige har att besluta om vilka eventuella avgifter som ska gälla. Idag tas 
tillsynsavgift ut varje år för de försäljningsställen som säljer folköl och/eller elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare. Avgifterna regleras årligen efter procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex (KPV). Kostnaden i år (2022) för ett produktslag är 2 010 
kronor och för ytterligare produktslag vid samma försäljningsställe 340 kronor. 
 
Tobaksfria nikotinprodukter utgör en egen grupp av produkter med egen lagstiftning. Detta 
betyder att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och tillsyn ska hanteras var för sig. Precis 
som med övriga ”produkter” kan dock en del av tillsynen samordnas. För att det ska bli tydligt 
och likvärdigt är det därför lämpligt att utöka avgifterna med ytterligare en produkt, tobaksfria 
nikotinprodukter, som räknas upp på samma sätt som i nuvarande avgiftssystem med övriga 
”produktslag” kan en del av tillsynen samordnas. För att det ska bli tydligt och likvärdigt är det 
därför lämpligt att utöka avgifterna med ytterligare en produkt, tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 
Avgifter för alkoholservering, folköl, tobak och e-cigaretter, daterad 2022-09-26 
 
Beslutet skickas till 
Handläggare 
Orust kommuns författningssamling 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

 
§223 KS/2022:1533 
Beslut om nytt produktslag i avgiftssystemet för alkoholservering, folköl, e-cigaretter 
och påfyllningsbehållare samt avgifter 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Införa nytt produktslag, tobaksfria nikotinprodukter samt avgift, i avgiftssystemet för 
alkoholservering, folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, daterad 2022-09-26. 

2. Avgifterna årligen regleras med den procentsats för innevarande kalenderåret i Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR:s) hemsida i oktober månad. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen beslutade den 21 juni 2022 om en ny Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
som skulle träda i kraft den 1 augusti 2022. Kommunen har tillsynsansvar över att lagen och 
anslutande föreskrifter följs och även rätt att ta ut en kostnad för att täcka kostnaderna för detta 
arbete. 
 
Kommunfullmäktige har att besluta om vilka eventuella avgifter som ska gälla. Idag tas 
tillsynsavgift ut varje år för de försäljningsställen som säljer folköl och/eller elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare. Avgifterna regleras årligen efter procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex (KPV). Kostnaden i år (2022) för ett produktslag är 2 010 
kronor och för ytterligare produktslag vid samma försäljningsställe 340 kronor. 
 
Tobaksfria nikotinprodukter utgör en egen grupp av produkter med egen lagstiftning. Detta 
betyder att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och tillsyn ska hanteras var för sig. Precis 
som med övriga ”produkter” kan dock en del av tillsynen samordnas. För att det ska bli tydligt 
och likvärdigt är det därför lämpligt att utöka avgifterna med ytterligare en produkt, tobaksfria 
nikotinprodukter, som räknas upp på samma sätt som i nuvarande avgiftssystem med övriga 
”produktslag” kan en del av tillsynen samordnas. För att det ska bli tydligt och likvärdigt är det 
därför lämpligt att utöka avgifterna med ytterligare en produkt, tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 189 föreslå kommunstyrelsen 
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
1. Införa nytt produktslag, tobaksfria nikotinprodukter samt avgift, i avgiftssystemet för 
alkoholservering, folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, daterad 2022-09-26. 
2. Avgifterna årligen regleras med den procentsats för innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) 
hemsida i oktober månad. 
  



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 
Avgifter för alkoholservering, folköl, tobak och e-cigaretter, daterad 2022-09-26 

Beslutet skickas till 
Handläggare 
Orust kommuns författningssamling 
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PLANKARTA KS/2020:1495

Granskning

Antagande

Laga kraft

Svanesund centrum, norra

BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTA

LÄGESKARTA

PLANKARTA

Detaljplan för

Dnr:

Beslut Instans
Samråd

KSUS

KF

100 m40100 20 30 50

Sofia Jonasson
Planarkitekt

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med
nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK
OCH VATTEN
Allmän plats

GataGATA

LokalgataGATA1

NaturNATUR

Kvartersmark
BostäderB

TransformatorstationE1

TryckstegringsstationE2

DagvattendammE3

KontorK

SamlingslokalO1

FörskolaS1

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
FÖR ALLMÄN PLATS
Huvudmannaskap

a1 Huvudmannaskapet är
enskilt för den allmänna
platsen.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses
med byggnad
Marken får endast förses
med
komplementbyggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 5

meter
h2 Högsta nockhöjd är 9

meter
h3 Högsta nockhöjd är 11

meter
h4 Högsta nockhöjd är 14.5

meter
h5 Högsta nockhöjd är 15

meter

Markens anordnande och vegetation
n1 Vägens släntstabilitet får

inte försämras
n2 Trädet får endast fällas

om det är sjukt eller utgör
en säkerhetsrisk

n3 Fördröjningsmagasin för
dagvatten med en volym
av 250 m³ ska anordnas

n4 Dagvattendamm med en
volym av 80 m³ ska
anordnas.

n5 Marken ska vara
tillgänglig för dike eller
kulvert

Markreservat för allmännyttiga
ändamål
u1 Markreservat för

allmännyttiga
underjordiska ledningar.

Takvinkel
o1 Minsta takvinkel är 25

grader
o2 Minsta takvinkel är 30

grader

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är

350 m² per bostadshus
e2 Största bruttoarea är

3550 m²
e3 Största bruttoarea är

4100 m²
e4 Största bruttoarea är

5000 m²

Ändrad lovplikt
a2 Bygglov krävs inte för

plank. Bestämmelsen
gäller under
genomförandetiden.

Upprättad 2022-09-22

Planhandlingarna består av:
- Plankarta, denna handling
- Illustrationsplan, 2022-09-22
- Planbeskrivning, 2022-09-22

ANTAGANDEHANDLING

Övriga handlingar:
Se planbeskrivning

2021-09-13 §165

2022-04-27 § 109 KS

Fastighetsgräns

Bostadshus takkontur fasadkontur

Uthus takkontur fasadkontur

Skärmtak takkontur fasadkontur

Staket /Stängsel

Belysningsstolpe
Vägkant

Gemensamhetsanläggning
Servitut

Traktnamn

Koordinatkryss

Gränspunkt

Allmän höjdpunkt

Registernummer
Gemensamhetsanläggning

Rättighetsbeteckning

Berg i dagen resp. lövskog

SVANESUND
2:2
ga:1
serv.

Allmän byggnad

19,9
Häck

Stödmur

Trappa

Fornlämning
21

22
Höjdkurvor

Vattendrag

Ägoslagsgräns

Stenmur

Traktgräns

Luftledning

Brunn

E EStolpe

Åker resp. äng

Fastighetsskiktes akutalitet: 2022-08-30

Detaljskiktets akutalitet: 2022-09-06

Skala 1:1000 (A1)

Koordinatsystem i höjd: RH2000

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 1200

Kartans standardklass: HMK-2 (HMK KA 2.2.6)

Upprättad med utökat
standardförfarande
enligt plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) i dess lydelse
efter 1 oktober 2020

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år från den
dag planen vinner laga kraft.

UPPLYSNING
Kvartersmark bör anläggas på en högre nivå än anslutande gatumark. Lägsta golvnivå bör inte understiga 0,5 m över
marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten.

Två lösa block ska skrotas innan bergarbeten påbörjas. Se planbeskrivning och PM Bergteknik för detaljplan
Svanesunds centrum, 2018-05-18, COWI.

2022-11-10
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PLANHANDLINGAR 

Till detaljplanen hör följande handlingar 

• Plankarta med bestämmelser, 2022-09-22 
• Illustrationsplan, 2022-09-22 
• Planbeskrivning, denna handling 
• Samrådsredogörelse, 2022-03-24 rev. 2022-04-13 
• Granskningsutlåtande, 2022-09-22 

Övriga handlingar 

• Grundkarta, 2022-09-07 
• Fastighetsförteckning, 2022-10-14 
• Gata-, VA- och dagvattenutredning, 2022-03-08, Norconsult AB 
• Trafikbullerutredning, 2018-06-05, Sweco Environment AB 
• PM Geoteknik för detaljplan Svanesund centrum norra, 2022-02-11, COWI 
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik, 2021-08-27, COWI 
• PM Bergteknik för detaljplan Svanesunds centrum, 2018-05-18, COWI 
• Naturvärdesinventering, 2018-06-26, Naturcentrum AB 
• Inventering av viveln Ceutorhynchus pumilio på Orust, 2021-05-26, OM´s Naturtjänst 
• Riskutredning, 2018-08-23, Sweco Environment AB 
• Åtgärdsvalstudie Färjevägen, Trivector AB 
• Resultat av genomförd arkeologisk förundersökning L1960:9608, fastighet Svanesund 2:2, 

Orust kommun 
• Projekteringsritningar för dike, MEXL 

LÄSINSTRUKTIONER 

Planbeskrivningen anger syftet för detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska 
kunna tolkas och genomföras. Planbeskrivningen ordnad efter förutsättningar, planförslag, 
konsekvenser och genomförandefrågor vilket innebär att ett ämne berörs under flera kapitel. 
Genomförandefrågorna är samlade sist i beskrivningen. 
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

BAKGRUND 

Orust kommun verkar för att växa befolkningsmässigt och därmed öka underlaget för 
välfärdstjänster i kommunen. Svanesund ligger vid ett strategiskt läge med närhet till både service 
och arbetsmöjligheter i orten och på fastlandet samtidigt som närmiljön har nära till hav och natur. 
Inför detaljplanearbetet har ett planprogram tagits fram för Svanesunds centrum med syfte att 
utveckla orten på ett sätt som på sikt ger underlag för handel och service i centrum, samtidigt som 
kopplingen mellan norra och södra Svanesund förbättras och att besöksvärdena stärks. 

Den befintliga förskolan på Sesterviksvägen behöver ersättas med en ny förskola inom planområdet 
som också ser till ett kommande behov i samband en tillkommande bostadsbebyggelse. En ny 
förskola bedöms behöva rymma 8 avdelningar.  

SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära 
service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust. 

HUVUDDRAG 

Detaljplanen möjliggör ett varierat uppförande av boenden i form av radhus, lägenheter, parhus 
eller villor. Totalt möjliggör detaljplanen ungefär 115 nya bostäder varav ca 50 har goda 
förutsättningar att bli hyreslägenheter eller ingå i en kooperativ hyresrätt. Efter att detaljplanen har 
antagits kommer markanvisning att ske för bostäderna.  

Den planerade förskolan rymmer 8 avdelningar och kommer att uppföras i kommunal regi. 
Förskolan vetter mot naturområdet i norr.  
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PLANPROCESSEN 

PLANFÖRFARANDE 

Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planprocessen för 
denna plan bedrivs med så kallat utökat förfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan skickas 
ut för samråd och efter justering skickas för granskning innan den kan tas upp för antagande.  

Detaljplanen bedrivs med ett utökat förfarande eftersom detaljplanen avviker från översiktsplanen, 
se mer på sida 8. 

 

Figu r  1  P l anpr o c e s s en  f ö r  u t ö ka t  f ö r f a r ande  

Detaljplanen är juridiskt bindande och säkerställer hur mark och vatten inom ett specifikt område 
ska användas. Under detaljplaneprocessen har myndigheter och medborgare möjlighet att lämna 
synpunkter vid två tillfällen, vid samrådet och granskningen. 

HANDLÄGGNING 

Planhandlingarna var ute på samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 11 oktober – 
1 november 2021. Ett digitalt samrådsmöte hölls den 18 oktober kl. 18:00. Inkomna yttranden 
redovisas och besvaras i sammanfattad form i en samrådsredogörelse. 

TIDPLAN  

Uppstart  Q4 2020 
Samråd  Q4 2021 
Granskning Q2 2022 
Antagande Q4 2022 

Markanvisningar planeras ske efter antagen detaljplan. Nybyggnation beräknas kunna starta från 
2023 och framåt.   
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PLANDATA 

LÄGE OCH AREAL 

Svanesund ligger vid Orusts sydöstra kust och har idag färjeförbindelse till fastlandet i Kolhättan. 
Varekil är den närmsta grannorten där väg 160 leder vidare till Stenungsund i sydlig riktning samt 
Henån och vidare till Uddevalla genom väg 161 i nordlig riktning. 

Planområdet omfattar ett område på 6,1 ha norr om Färjevägen. Idag består marken av obebyggd 
mark och en travbana med tillhörande byggnader som inte längre är i bruk.  

 

F i g u r  2  Or i e n t e r i n g skar t a .  S v an e sund  l i g g e r  
v i d  Oru s t s  s y dö s t r a  kus t .  

 

Figu r  3  Lo ka l i s e r i n g skar t a .  P l anomr åde t  l i g g e r  n o r r  
om  Fär j e v ä g e n .  

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Planområdet består av fastigheten Svanesund 2:2 som ägs av Orust kommun samt samfälld mark 
Ängås S:2 och Gömme S:1.  

 

Figu r  4  B i l d  ö v e r  markägo f ö r h å l l an de n .  Kommunen s  mark i nn ehav  i  r ö t t .   
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STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN  

Orust kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2009 och arbetet med en ny 
översiktsplan har påbörjats 2021 och beräknas stå färdigt under 2023. I översiktsplan 2009 är delar 
av det berörda planområdet utpekat för utbyggnad av bostäder. Norra planområdet och ytterligare 
norrut pekas ut som värdefullt naturområde och är delvis är aktuellt för utbyggnad av bostäder. 
Detaljplaneförslaget avviker från översiktsplanen då ett större område än det utpekade är aktuellt 
för bostäder. Inom området som i översiktsplanen är utpekat för bostäder föreslås både förskola 
och bostäder. 

I översiktsplanen nämns den även idag aktuella problematiken på Färjevägen där färjeavgångar 
medför att bilister ofta kör i höga hastigheter på sträckan. I översiktsplanen beskrivs att en 
broförbindelse prioriteras.  

 

Figu r  5  Urk l i p p  f r ån  ö v e r s ik t s p l an e n .  

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 

Orust kommuns bostadsförsörjningsprogram är antaget av kommunfullmäktige 2016 och gäller i 10 
år. Där målsätts att förutsättningar för 500 bostäder skall tas fram i antagna detaljplaner under 
perioden samt att kommuninvånarna ska öka med 100-150 personer per år under de kommande 15 
åren där orterna Henån, Varekil, Svanesund och Ellös prioriteras.  
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PLANERING I  SVANESUND 

I Svanesund pågår fler planarbeten för att utveckla orten. Den aktuella detaljplanen efterföljer ett 
planprogram för Svanesunds centrum och en detaljplan för den södra delen kommer att påbörjas 
hösten 2021. I ett planprogram för Ängås föreslås planområdet via nya detaljplaner utvecklas för 
industri, skola, idrott, kultur och rekreationsområde. Inom detaljplanen för Västra Änghagen 
planeras fler bostäder men planarbetet har pausats i väntan på beslut om en ny bro. 
Broförbindelsen planeras norr om Svanesund.  

Figu r  6  B i l d  ö v e r  p å gå en de  p lan e r in g  i  
S van e sund .  

Planprogram för Svanesunds centrum 

Detaljplan för Svanesunds centrum södra 

Detaljplan för Svanesunds centrum norra 

Detaljplan för Västra Änghagen 

Planprogram för Ängås 

Ny broförbindelse 

Färjetrafik 

PLANPROGRAM FÖR SVANESUNDS CENTRUM 

Ett planprogram har tagits fram och utgör underlag för detaljplaneringen i centrala Svanesund. 
Planprogrammet omfattar ett större område än detaljplanen för Svanesund Centrum Norra och en 
detaljplan för centrumområdet planeras att starta under hösten 2021.  

Syftet med planprogrammet är att svara på en ökad efterfrågan av bostäder samt att tillskapa nya 
kvaliteter, såsom förbättrade publika platser samt ökad service, till lokalsamhället med omnejd. 
Vidare är syftet att utveckla Svanesund på ett sätt som på sikt ger underlag för handel och service i 
centrum, samtidigt som kopplingen mellan norra och södra Svanesund förbättras och att 
besöksvärdena stärks. Programförslaget har tagits fram efter de mål som definierats i den 
medborgardialog som utfördes tidigt i processen. Förslaget omfattar cirka 300 bostäder, lokaler för 
verksamheter, ett nytt torg, samt en ny förskola. Utvecklingen i Svanesund är starkt kopplad till att 
en ny bro till fastlandet byggs. Först när en sådan bro är på plats kan förslaget genomföras i sin 
helhet. 
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Figu r  7  S t r uk t u rp l an  f r ån  p l anpr o g r am f ö r  S v an e sunds  c e n t r um  

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT 

Tidigare beslut 

2017-04-05 Beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta planprogram och  
  detaljplan 
2020-10-28 Beslut om samråd av planprogram 

2021-09-13 Beslut om godkännande av planprogram 

2021-09-13 Beslut om samråd av detaljplan 

2022-04-27 Beslut om granskning av detaljplan 

2022-11-10 Beslut om antagande av detaljplan 

Gällande detaljplaner 

Planområdet är till största del inte tidigare detaljplanelagt men angränsar till gällande detaljplaner. 
Detaljplanen överlappar angränsande detaljplan vid infarten till området. Plangränsen ligger i kant 
med gällande detaljplan åt öster (1977-06-03) och i fastighetsgräns på västra sidan. 

 

F i g u r  8  Gäl l an de  d e t a l j p lan ,  
1973-11-12  

 

Figu r  9  Gäl l an de  d e t a l j p lan ,  
1988-11-23  

 

Figu r  10  Gä l lan de  d e t a l j p l an ,  
1977-06-03  
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F i g u r  11  Gä l lan de  d e t a l j p l an ,  
1973-05-24  

 

F i g u r  12  Gä l lan de  d e t a l j p l an ,  
1991-12-18  
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FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Kommunens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte kommer medföra någon 
betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning bedöms därmed inte vara aktuell. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på att ett genomförande av detaljplanen: 

• Inte bedöms påverka riksintressen, som bland annat naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv 
mm 

• Inte påverkar något Natura-2000 område 
• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids 
• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella, regionala eller 

kommunala miljömål. 
• Inte bedöms ge upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön 
• Inte bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, 

fornlämningar eller vatten 

MILJÖMÅL 

Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala 
hållbarhetsmålen. De nationella miljömålen består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 
ett antal etappmål. Miljökvalitetsmålen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma 
natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt.  

I översiktsplan 2009 redovisas de miljömål som kommunen anser särskilt viktiga att arbeta med och 
av dessa bedöms målen Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans, levande kust och skärgård och 
God bebyggd miljö vara relevanta för planförslaget. 

Begränsad klimatpåverkan 

Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika 
verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Förbränning av fossila bränslen som till 
exempel olja, kol och naturgas för el- och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för 
det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige och världen i stort. Kommunen kan bidra 
till målet genom till exempel sina parkeringsnormer, främja hållbar mobilitet i samhällsplaneringen 
och lokalisera bebyggelse nära kollektivtrafik och service.  

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Hav i balans, levande kust och skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
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upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, 
kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska 
skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

RIKSINTRESSEN 

Planområdet ligger utanför riksintresset för kulturmiljö, friluftsliv, naturvård (3 kap 6 § 
Miljöbalken), kommunikationer (3 kap 8 § Miljöbalken) samt Natura 2000-område. 

Planområdet, likt hela Orusts kustkedja, ingår i sin helhet i riksintresset för natur- och kulturvärden 
(4 kap 1 § Miljöbalken). Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd 
endast om det inte möter något hinder enligt 2-8 § (i 4 kap Miljöbalken) och kan ske på ett sätt som 
inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Planområdet ligger inom högexploaterad 
kust (4 kap 4 § Miljöbalken) vilket innebär att fritidsbostäder endast får komma till stånd i form av 
kompletteringar till befintlig bebyggelse.   

Den planerade bebyggelsen inom planområdet är inte aktuell för fritidsbostäder och Orust 
kommun bedömer att den planerade utvecklingen inte skadar områdets natur- och kulturvärden på 
ett påtagligt sätt. 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland 
annat föroreningar i utomhusluft, vatten, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller. 

Recipient för dagvatten från planområdet är Havstensfjorden. Recipientens ekologiska status är 
Måttlig med miljökvalitetsnormen att uppnå God ekologisk status 2027. Den kemiska statusen är 
Uppnår ej god, miljökvalitetsnormen är att uppnå God kemisk ytvattenstatus till år 2027 (med 
undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter).  

Planerad exploatering innebär en ökad hårdgöringsgrad vilket medför ökade dagvattenflöden samt 
föroreningshalter. För fördröjning och rening planeras två uppsamlande anläggningar. Ett 
dagvattenmagasin planeras under parkeringsplatsen vid förskolan och en dagvattendamm i den 
södra delen av planområdet. 

Planens genomförande bedöms med dessa åtgärder inte försvåra arbetet med uppfyllande av MKN.  

STRANDSKYDD 

Planområdet omfattas idag inte av strandskydd och ligger utanför det utvidgade 
strandskyddsområdet. Detaljplanläggningen omfattas således inte av strandskyddet.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

PLATSENS HISTORIA 

Svanesund nämns för första gången 1501 och orten ska ha haft färjetrafik redan sedan 1500-talet 
som knutpunkt för transporter. 1911 utbröt en omfattande brand där flera samhällsviktiga 
verksamheter förstördes. Orten återhämtade sig aldrig avseende den tidigare centrala positionen 
med handel, service, kommunikationer och tingshus. Svanesund karaktäriseras av den starka 
tillväxtfasen under 1960- och 70-talens modernism där planerna anpassats efter bilen som 
transportmedel. 

   

Figu r  13  F l y g f o t o n  ö v e r  d e l a r  av  S v an e sunds  s amhä l l e  f r ån  2020 ,  1975 o ch  1960 .  P l ano mr åde t  l i g g e r  p å  
b i l d e r n as  ö v r e ,  v än s t r a  hö rn .  

FORNMINNEN 

Inom planområdet finns sex kända fornlämningar.  

Långelanda 83:1/L1968:589 och Långelanda 278/L1960:9434 

I den sydöstra delen av planområdet är två hällritningslokaler belägna (markerade 1 i figuren 
nedan), drygt 20 meter från planerad bebyggelse. Fornlämningarna kommer att ligga kvar inom 
planen. I Länsstyrelsens yttrande på planprogrammet bedömdes det vara en accepterar lösning, 
förutsatt att avstånd bibehålls.  

Långelanda 107:1/L1968:1017 och Långelanda 108:1/L1968:434 

Två stensättningar (2) i norra delen av planområdet berörs inte av planerad bebyggelse. 

Långelanda 84:1/L1968:731 

En boplats (3) behöver slutundersökas och tas bort för planerad bebyggelse. Ansökan kommer att 
lämnas in av kommunen till Länsstyrelsen när detaljplanen har antagits.  

Långelanda 288/L1960:9608 

I norra delen av planområdet är en gravhög (4) belägen som i Länsstyrelsens yttrande på 
planprogrammet inte bedöms vara av sådan betydelse att det är till hinder för planerad bebyggelse.  

Under maj 2021 utfördes en arkeologisk förundersökning enligt beslut av Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 2021-04-07. Förundersökningen visade att det inte rör sig om en gravhög utan om en 
historisk byggnadslämning. Byggnadselementen som dokumenterades var dels grundmur och dels 
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ett spisröse. Dateringen är inte fastslagen men att döma av fynd och arkivstudier bör byggnaden ha 
etablerats och brukats under 1700- 1800-tal. Undersökaren bedömer att inga ytterligare insatser är 
motiverade. 

Länsstyrelsens bedömning är att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga och att 
planläggningen kan fortsätta utan ytterligare hänsyn till L1960:9608. Fornlämningen är med detta 
undersökt och borttagen, och erhåller ej längre lagskydd enligt kulturmiljölagen 2 kap. 

En boplats (5) är undersökt och borttagen 2017.  

 

F i g u r  14  Fo rn l ämn in g ar  i n om p lanomr åd e t .  

MARK, VATTEN OCH VEGETATION 

Planområdet består till största del av obebyggd mark. Den sydvästra delen av planområdet har 
tidigare bestått av en travbana. Tillhörande stallbebyggelse står kvar på platsen men nyttjas inte 
längre. Norra delen av planområdet består av hällmark.  

 

Figu r  15  Vy  f r ån  b e f i n t l i g  i n f a r t s v ä g  

 

Figu r  16  Vy  läng s  me d  b e f i n t l i g  i n f a r t s v äg  
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Figu r  17  Vy  mo t  f a s t l a n de t  

 

Figu r  18  Vy  ö v e r  n o r r a  d e l e n  av  p lanomr åd e t  

 

Figu r  19  I n fa r t  t i l l  b e f i n t l i g  b eby g g e l s e .  

 

Figu r  20  B e f i n t l i g  b e by g g e l s e ,  v y  mo t  s ö d e r .  

 

Figu r  21  Hä l lmark ,  v y  mo t  no r r .  

 

Figu r  22  Hä l lmark ,  v y  mo t  no r r .  
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Figu r  23  B e f i n t l i g  v ä g  no r ru t .  
 

 

Figu r  24  T i d i g a r e  t r av bana .  

 

Figu r  25  Vy  f r ån  p l anområde t s  n o r r a  d e l .  Vy  mo t  
no r r .  

 

Figu r  26  Vy  f r ån  p l anområde t s  n o r r a  d e l .  

 

Figu r  27  B e f i n t l i g  b e by g g e l s e ,  v ä s t r a  ga v e ln .  
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Figu r  28  Fo t o  f r ån  p lanomr åd e t s  n o r r a  d e l .  Vy  mo t  s ö d e r .  

Ianspråktagande av jordbruksmark 

I planområdet, vid den tidigare travbanan, finns jordbruksmark som inte är redovisad i 
Jordbruksverkets blockdatasystem. Detta innebär att ingen ansöker om EU-stöd för marken.  

Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för planläggning för 
bostadsändamål. I översiktsplan 2009 pekas området ut för utveckling av bostäder, se avsnitt 
Översiktsplan på sida 8. Därmed har en övergripande avvägning gjorts mellan lämpliga 
markanvändningar i förhållande till det allmäna intresset av att bevara jordbruksmark. 

Brukningsvärd jordbruksmark avses vara mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. Marken i fråga har inte brukats för jordbruk 
sedan 1960-talet och har därefter utgjort anläggning för travhästar och har sedan nedläggningen 
stått helt obrukad. Marken arrenderas inte ut inte som åker eller betesmark. Kommunen bedömer 
därför att jordbruksmarken inte är brukningsvärd.  

Naturvärdesinventering 

Naturcentrum har tagit fram en naturvärdesinventering, 2018-06-26, för området. I utredningen 
konstateras att området generellt har låga naturvärden. Vissa värden har återfunnits i 
hällmarksmiljöerna, specifikt de som är bevuxna med sandkrassing och styvmorsviol. Dessa 
områden utgörs av naturvärdesklass 3.  

I området noterades violbärfis, mandelblomsviveln och viveln Ceutorhynchus pumilio* som är 
monofang på sandkrassing. 

Inom planområdet har två spärrgreninga ekar återfunnits i det sydöstra planområdet samt en i det 
norra planområdet. Sju askar (VU) pekas också ut inom området. 

I området finns också en del stenmurar och stenmursrester som är, förutom värdefulla kulturspår, 
även viktiga för lägre fauna, lavar och mossor samt mindre däggdjur och insekter.  

Tre olika miljöer klassas som naturvärdesklass 3: hällmarker, lövskog och bäck.  



1 9  O RU S T  K O M MU N  
 

 

Figu r  29  N atu r v är d en  i  i n v e n t e r i n g s omr åde t .  Nat u r v är d e s in v en t e r i n g ,  N atu r c e n t r um ,  2018- 06-26  

Kompensat ions förs lag  fö r  Ceutorhynchus  pumil io  

I inventeringen föreslås att inventera miljöer på Orust och Tjörn där sandkrassingen är vanlig. Om 
viveln visar sig vara välspridd kommer en exploatering påverka artens population i liten 
utsträckning. Är arten ovanlig kan man försöka flytta den från Svanesund till någon lokal med 
sandkrassing som växer i en liknande miljö. 

* I inventeringen benämns viveln som Ceutorhynchus posthumus. I samband med inventeringen 
beskriven nedan framkom att den vivel som påträffats inom planområdet inte var C posthumus, 
utan C pumilio, som är en systerart, också rödlistad. 

Inventering av viveln Ceutorhynchus pumilio på Orust 

OM’s Naturtjänst har inventerat tio sandkrassingslokaler på Orust där viveln påträffades på två utav 
dessa. Arten är därmed funnen på tre av elva undersökta lokaler i Orust kommun (inklusive fyndet i 
samband med NVI:n i Svanesund). I rapporten bedöms att viveln rimligtvis bör finnas på några av 
de återstående 78 sandkrassingslokalerina i kommunen. Av detta kan slutsatsen dras, att C pumilio 
sannolikt finns på fem eller fler lokaler inom Orust kommun och kan betraktas som vanlig. 

Rekommendat ione r  

Vid ett besök i området 2021-05-26 konstaterades att de naturvärdesobjekt som i NVI:n betecknas 
1A, 1C och 1D ligger utanför det område som är tänkt att exploateras enligt illustrationskartan på 
sid 47 i planförslaget. Objekten 1B och 1E kommer däremot att bli berörda. 

Förslag på kompensationsåtgärd är att de berörda bestånden av sandkrassing märks ut och placeras 
på annan lämplig plats inom området. Utmärkningen bör göras av botaniskt sakkunnig person, som 
även bör medverka med råd och anvisningar vid grävningen/flytten. 

Kompensationsåtgärden bör genomföras mellan höst och tidig vår, när vivlarna inte är aktiva. 

Biotopsskydd 

Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem lövträd längs en väg eller det 
som tidigare utgjort en väg eller i ett övrigt öppet landskap definieras som allé och omfattas av 
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biotopskyddet reglerat i kapitel 7 § 11 i Miljöbalken. Inom det sydöstra planområdet finns en allé 
med sju biotopsskyddade träd och vid den västra plangränsen finns en allé med tio ekar som också 
omfattas av biotopskydd. 

BEBYGGELSE 

Planområdet är till största andel obebyggd mark. Inom planområdet finns en gård där bostadshuset 
byggdes 1902. Till gården hörde under andra hälften av 1900-talet även ett hönseri och ägaren 
ägnade sig åt uppfödning av travhästar, därav att banan intill gården använts som travbana. Idag 
står byggnaderna tomma.  

 

Figu r  30  Vy  ö v e r  b e f i n t l i g  l a da  o c h  t i d i ga r e  
bo s t a d shu s  

 

Figu r  31  Vy  ö v e r  b e f i n t l i g  l a da  

 

Figu r  32  Vy  ö v e r  b e f i n t l i g  b e b y g g e l s e  
 

 

Figu r  33  Vy  ö v e r  b e f i n t l i g t  t i d i g a r e  bo s t a d s hu s  

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE 

Sydöst om planområdet, på motsatt sida om Färjevägen ligger Svanesunds centrum med offentlig 
och kommersiell service. I och med en ny detaljplan för centrumområdet planeras en förbättring av 
publika platser och ökad service.  
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Figu r  34  Drönar f o t o  ö v e r  S v an e sund s  c e n t r um  

Offentlig service 

I Svanesund finns två kommunala förskolor, Ängås förskola och Sesterviksvägens förskola. 
Sesterviksvägens förskola bedrivs i tillfälliga lokaler i form av moduler och på ett tillfälligt bygglov 
som upphör att gälla inom de närmaste åren. Det finns därför ett behov att ersätta förskolan samt 
se till ett ökande behov i samband med tillkommande bebyggelse. Sesterviksvägens förskola 
kommer därför läggas ned när en ny förskola inom planområdet finns på plats. En ny förskola 
bedöms behöva rymma 8 avdelningar.  

Sydväst om planområdet ligger Ängås skola som är en F-9 skola med idrottshall, aula, bibliotek och 
fritidsgård. På Orust finns ingen gymnasieskola då båtbyggargymnasiet lades ner efter sommaren 
2021. I Svanesund finns lägenheter avsedda för boende som är 65 år eller äldre i Eklunden och i 
orten finns även äldreboendet Fyrklövern.  

Kommersiell service 

I centrum finns en matbutik, två restauranger, en bank och en frisörsalong. Samtliga ligger mellan 
Färjevägen och Skansvägen. 

Näringsliv och arbetsplatser 

Näringslivet på Orust karakteriseras av småskalighet och det stämmer även för Svanesund. I 
centrala Svanesund finns ett tiotal företag, främst inom sektorerna bygg, marin, bilservice, service 
samt bank och matbutik. Skola och förskola är bland de större arbetsgivarna. En stor andel av 
Svanesundsborna pendlar till sin arbetsplats.  

TRAFIK 

Gång- och cykeltrafik 
Eftersom planområdet idag till största delen består av obebyggd mark finns det inga utbyggda gång- 
och cykelvägar. 

Utmed Färjevägen, som ligger i direkt anslutning till planområdet, löper det idag en gång- och 
cykelbana mellan Hjälperöd och det lokala torget i Svanesund. 

Cykelstrategi 
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Orust kommun har en cykelstrategi antagen av kommunfullmäktige år 2017 och innehåller en 
handlingsplan för perioden 2017-2027. Cykelstrategin innehåller åtgärder för att förbättra 
infrastrukturen, åtgärder som ska främja cyklandet till arbetet och skolan. Den behandlar också 
områden som cyklandet som rekreation och hur vi lockar turister att upptäcka vår kommun från 
cykelsadeln. 

I Svanesund planeras gång- och 
cykelvägen utmed Färjevägen att förlängas 
ner till färjeläget. Gång- och cykelväg 
planeras även att anläggas från Färjevägen 
till Gömme, för att anslutas till 
Lyckhemsvägen som ska kompletteras 
med gång- och cykelväg åter till 
Färjevägen.  

Grön markering är befintlig gång- och 
cykelväg, röd är planerad utbyggnad. Gul 
och blå är cykelvänlig gata respektive 
ouppmärkt gång- och cykelväg.  

Figu r  35  B i ld  ö v e r  S v an e s und  f r ån  C yke l s t r a t e g i  f ö r  
Oru s t  kommun år  2017- 2027 .  

Kollektivtrafik 
Busshållplatser finns utmed Färjevägen och Kaprifolvägen som har avgångar till bland annat 
Henån, Varekil och Slussen på Orust. Från Varekil går direktbussar till Stenungssund, Kungälv och 
Göteborg, och från Henån går direktbussar till Uddevalla och andra delar av Orust. Från Kolhättan 
på fastlandet går bussar till Stenungsund. 

Fordonstrafik 
Väg 770, inklusive Färjevägen är en del av det statliga vägnätet vilket förvaltas av Trafikverket. 
Övriga vägnätet upplåts med enskilt huvudmannaskap. Orust kommun är inte huvudman för några 
vägar i kommunen.  

I Norconsults VA- och dagvattenutredning beskrivs att trafikmätningar på Färjevägen från år 2020 
visade att årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) var 3 160 fordon/dygn. Trafiken är koncentrerad i 
samband med bilfärjans ankomst och avgång, framförallt i rusningstid på morgonen och på 
eftermiddagen. 

Inom planområdet ligger delar av Ekebovägen inom samfälligheten Ängås S:2 och förvaltas av 
Svanesunds samfällighetsförening. 

Parkering 
Planområdet saknar idag iordningställd parkering. I Svanesunds centrum finns idag parkering till 
boende och för handel och andra verksamheter.  

Åtgärdsvalstudie 
Under framtagandet av planprogrammet tog Trivector i samverkan med kommunen fram en 
Åtgärdsvalstudie med syfte att utifrån förslag om förtätning i pågående planarbeten i Svanesund 
analysera konsekvenser samt föreslå åtgärder för att uppnå en säker trafikmiljö för alla trafikslag 
och alla trafikanter längs Färjevägen och anslutande vägar. Föreslagna åtgärder handlar 
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huvudsakligen om att skapa säkrare överfarter över Färjevägen för gående, sänkt 
hastighetsbegränsning och fartkameror, tillskapande av nya gång- och cykelvägar, förbättrade 
korsningar med svängkörfält samt förenklad kollektivtrafik med färre och bättre lokaliserade 
hållplatslägen.  

De föreslagna åtgärderna ligger strax utanför det aktuella planområdet och kommer att hanteras i 
kommande planarbete i Svanesund Centrum Södra.  

DAGVATTEN 

Norconsult AB har tagit fram en VA- och gatuutredning för planområdet. I utredningen beskrivs 
att dagvatten från området idag avrinner främst söderut mot Almyrevägen och Färjevägen, där det 
samlas upp i diken och avleds vidare via vägtrummor, diken och ledningar till recipienten 
Havstensfjorden som är belägen några hundra meter öster om planområdet.  

 

Figu r  36  Avr in n i n g s v ä g ar  o c h  l å g punkt e r  v i d  15  mm  p l ö t s l i g t  r e gn .  

Befintliga dagvattenflöden 

Beräkning av dimensionerande flöden har skett med rationella metoden enligt Svenskt Vattens 
publikationer P110 och P104. Rinntiden har beräknats till 20 minuter för planområdet förutom 
södra planområdet som ligger flackare där rinntiden beräknats till 30 minuter. I utredningen 
beräknas flöden för regn med återkomsttid på 5, 10, 20 respektive 100 år. Det totala beräknade 
flödet från planområdet vid ett regn med 10 års återkomsttid är 82 l/s och vid ett 100-årsregn till 
176 l/s.  

Befintlig dagvattenhantering 

Inom planområdet finns ett befintligt dike norr om Almyrevägen som dränerar ytan som tidigare 
använts som travbana och avvattnar vägområdet. Det finns ytterligare ett befintligt dike i 
planområdets västra gräns som avleder dagvatten från planområdet och angränsande fastigheter i 
väster. Dagvatten som samlas upp i dikena avleds vidare via vägtrummor, diken och 
dagvattenledningar till recipienten Havstensfjorden. I anslutning till planområdet finns kommunala 
dagvattenledningar, men planområdet har idag inga dagvattenledningar.  Längs planområdets östra 



2 4  O RU S T  K O M MU N  
 

gräns rinner en bäck som kuverteras under Färjevägen och avrinner sedan vidare österut mot 
Havstensfjorden. En mindre del av östra planområdet avvattnas till bäcken. 

Se avsnitt Dagvatten på sida 34 för vidare information om hur planförslaget hanterar 
dagvattenfrågan. 

VATTEN OCH AVLOPP 

Strax utanför planområdet finns idag utbyggt kommunala vatten- och spillvattenledningar längs 
Färjevägen och delar av Ekebovägen som ansluter till fastigheter inom planområdet.  

Rödsvattnet och Korskällan vattentäkt är kommunens huvudvattentäkter men för Svanesund finns 
en ledning från Uddevalla som försörjer samhället med vatten. Från 2025 planeras både Svanesund 
och Varekil få sin vattenförsörjning från Uddevalla. Kapaciteten på vattenförsörjningen bedöms 
vara tillräcklig för den nya bebyggelse som föreslås.  

Svanesunds avloppsreningsverk planeras att lägga ner 2032. En ny avloppsledning planeras att 
anläggas mellan Varekil och Svanesund 2031-2032 och kopplas då på Ellös reningsverk. 
Kapaciteten för spillvatten bedöms vara tillräcklig för den nya bebyggelse som föreslås, även då 
belastningen initialt sker på Svanesunds reningsverk som har kapacitet över. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET 

COWI har utrett planområdets geotekniska förutsättningar i PM Geoteknik för detaljplan Svanesund 
centrum, norra, Orust kommun, 2022-02-11, PM Bergteknik för detaljplan Svanesunds centrum, 2018-05-18 
och Markteknisk undersökningsrapport (mur) geoteknik, 2021-08-27. 

Geotekniska förhållanden 

För detaljplaneområdet kan de geotekniska förhållandena grovt delas in i två delområden, ett 
lösmarksparti och ett fastmarksparti med berg i dagen eller mycket små jorddjup. Lösmarkspartiet i 
västra delen av området består av en jordlagerföljd med mulljord ovan torrskorpelera som 
underlagras av lera innehållande skikt med friktionsjord. Under leran finns ett skikt med 
friktionsjord som vilar på berg. Det totala djupet till fast botten har observerats variera mellan ca 
2,5 och 10 m. Området med lösmark öster om ängen har en jordlagerföljd bestående av fyllning 
ovan silt som underlagras av berg. Ställvis återfinns torrskorpelera ovan silten. Det totala djupet till 
fast botten har observerats variera mellan ca 1 och 4 m. 

Stabilitet 

Stabilitetsanalys har utförts i tre sektioner i lösmarkspartiet i sydvästra delen av detaljplaneområdet. 
Beräkningarna har utförts med totalsäkerhetsanalys och i enlighet med IEG Rapport 4:2010 för  
yexploatering/planläggning detaljerad utredning. 

Om föreslagna byggnader grundläggs utan några förstärkningsåtgärder, kommer tillkommande 
ytlast från byggnaderna uppskattningsvis vara ca 10 kPa per våningsplan (exklusive eventuell 
källare). Markytan kan förändras inom det aktuella området med ±0,5 meter utan marklov. En 
ökning av markytan med 0,5 m innebär en utbredd last på ca 10 kPa. I stabilitetsanalysen har en last 
för en eventuell höjning av markytan använts för samtliga ytor vid utbyggda förhållanden. 
Stabilitetsanalys har även utförts med kontroll av maximala laster som jorden klarar utan att 
förstärkningsåtgärder erfordras. 
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Stabilitetsanalysen visar för alla tre sektionerna att beräknade säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott 
för befintliga förhållanden i området är tillfredställande enligt gällande krav och normer. 
Stabilitetsanalys för sektionen vid utbyggda förhållanden, med en höjd markyta med 0,5 m, visar på 
en tillfredställande säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott. 

Bergteknik 

Bergmassan består till stor del av bergarter med kvarts-fältspatrika bergarter av sedimentärt 
ursprung. Det förekommer även inslag av granitisk sammansättning med gnejsiga och ställvis 
skiffriga strukturer. I nordvästra delen av området förekommer två större bergsryggar i nord-sydlig 
riktning med höga branta slänter främst på den östra sidan. I den nordöstra delen av området 
förekommer ett större sammanhängande, huvudsakligen flackt hällområde. 

Två lösa block i slänt behöver säkras genom skrotning.   

Markradon beskrivs på sida 26.  

Sättningar 

Jordlagerföljden i området med ängsmarken utgörs av sättningsbenägen lera. Leran är 
överkonsoliderad eller lätt överkonsoliderad, vilket innebär att viss belastning kan läggas på 
markytan utan att större sättningar uppkommer. Ängsmarken i sydvästra delen av området utgörs 
av en jordlagerföljd med sättningsbenägen lera, vilket innebär att risk för sättningar bör beaktas vid 
byggnation i detta område. 

Varierande lermäktighet i området med närhet till områden med berg i dagen gör att risk för 
differenssättning finns vid byggnation. För att minska eventuella sättningar kan grundläggning ske 
med pålar/plintar till fast botten eller kompensationsgrundläggning. 

Grundläggning 

I området med lera i sydvästra delen bedöms kunna utföras med platta på mark förutsatt att risk för 
sättningar beaktas enligt kapitel 9.2 i PM Geoteknik för detaljplan Svanesund centrum, norra, Orust 
kommun, 2022-02-11. Eventuellt kan grundläggning med pålar/plintar till fast botten eller 
kompensationsgrundläggning erfordras för att minska risken för differenssättningar. I övriga delar 
av området bedöms grundläggning kunna utföras med platta på mark eller med plintar. Innan 
grundläggning sker skall eventuell organisk jord och fyllnadsmassa schaktas bort. Grundläggning av 
byggnader samt ledningar skall ske på frostfritt djup. Jorden i området för planerad byggnation har 
delvis inslag av silt, vilket är ett flytbenäget jordmaterial. Detta ska beaktas vid nederbörd och 
schaktning under grundvattenytan. 

RISKER 

Översvämningsrisk avseende stigande havsvatten 
Den lägsta punkten inom planområdet ligger +26 m över nollnivån (RH 2000) och det föreligger 
ingen risk för påverkan av stigande havsvatten, varken inom planområdet, Svanesunds centrum 
eller på tillfartsvägar. Däremot är påverkan vid skyfall viktig att ta hänsyn till, läs mer om det under 
rubrikerna Dagvatten.  
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Förorenad mark 
I Länsstyrelsens databas EBH-stödet finns inget objekt registrerat inom planområdet för potentiellt 
förorenad mark.  

Utanför planområdet finns objekt för tankstationen vid korsningen Färjevägen-Varekilsvägen. 
Övriga objekt i Svanesund är bland annat för Svanesunds reningsverk, Svanesunds hamnområde, 
hamnverksamhet och bilvårdsanläggning.  

Objekten för potentiellt förorenad mark bedöms inte påverka planförslaget.  

Radon 
COWI har genomfört markradonundersökning för området i PM Bergteknik för detaljplan Svanesunds 
centrum, 2018-05-18. 

I nybyggda utrymmen där personer kommer vistas mer än tillfälligt får radonhalten inte överstiga 
200 Bq/m³. Denna halt är även ett riktvärde för radonhalten i skolor och allmänna lokaler. 

I berggrunden och i jordlagren finns de naturligt radioaktiva ämnena uran och torium samt den 
radioaktiva isotopen kalium-40. Halten kalium, uran och torium varierar i olika typer av bergarter på 
grund av olika bildningssätt och mineralogisk sammansättning. I undersökningen mäts värden 
mellan 0,8-0,14 μSv/h vilket betyder att marken klassas som låg- till normalradonmark och 
byggnader ska uppföras radonskyddande. 

Radiumhalterna inom programområdet ligger under gränsvärdet. I de fall områden behöver 
plansprängas bör en kompletterande besiktning och radonmätning utföras av bergtekniskt 
sakkunnig för att kontrollera hällar som ska bevaras samt för att säkerställa att massorna får 
användas som fyllnadsmaterial i området. 

Farligt gods 
Sweco Environment AB har tagit fram Riskutredning, 2018-08-23 med syfte att utreda vilka riskkällor 
som kan påverka planerad bebyggelse.  

Färjevägen är ingen rekommenderad transportled för farligt gods och transporter till tankstationen, 
väster om Svanesund centrum nås inte genom färjetrafiken. Däremot trafikeras Färjevägen av tung 
trafik som transporterar t ex bland annat byggmaterial genom färjan. Ett troligt scenario är att en ny 
väg norr om samhället till en ny broförbindelse till fastlandet kan bli en rekommenderad led för 
farligt gods. I utredningen identifieras transporter av farligt gods på väg 770 som de betydande 
riskkällorna där olycksscenarierna är avåkning och kollision. Det beskrivs även att sannolikheten för 
en farligt gods-olycka i dagsläget utmed väg 770 med efterföljande pölbrand bedöms vara mycket 
liten på grund av de få transporterna av farligt gods som passerar planområdet och samhället. 
Färjerederiet uppger (2022) att färjan beträds med farligt gods 1-2 gånger i veckan, varav det till 
största del är diesel till tankstationen. Det antas även att antalet transporter genom samhället 
kommer att försvinna om den nya broförbindelsen blir en rekommenderad väg för farligt gods.  

Avståndet mellan planområdet och verksamheten Solaster AB, som är verksamma inom kemisk 
tillverkning samt handel av båtar, bedöms vara tillräckligt för att det inte ska påverka 
exploateringsmöjligheterna. De begränsade transporterna till verksamheten bedöms inte heller 
utgöra någon risk för planområdet. Om det trots allt skulle ske en eventuell pölbrand finns ingen 
risk för spridning mot det aktuella planområdet på grund av topografiska förutsättningar. 
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BULLER OCH STÖRNINGAR 

Sweco Environment AB har tagit fram Trafikbullerutredning, 2018-06-05 med syfte att utreda 
påverkan av buller utifrån fyra trafiksituationer, idag och efter etappvis utbyggnad efter 
programförslaget. Utredningen gjordes för planprogramsområdet, som omfattar ett större område 
än detaljplanen. 

Bullerutredningen har utgått från fyra olika scenarios: nuläge, nuläge med ökning på ca 1 dB, 
framtid med ökning på ca 2 dB och framtid med minskning på ca 1 dB på grund av ny 
broförbindelse. Inom det aktuella planområdet beräknas riktvärdena inte överskridas för samtliga 
framtida scenarios. Ljudnivåerna bedöms även minska mellan 1-3 dBA om en broförbindelse byggs 
i fram tiden. Om byggnader placeras där 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids bör de utformas 
som genomgående med en ljuddämpad sida för minst hälften av boenderummen. 

Se avsnitt Buller på sida 37 för vidare information om hur planförslaget förhåller sig till buller och 
störningar.  

  

Figu r  37  Dy gn s ekv i v a l e n t  l j u dn i v å ,  nu l äg e .  T ra f ikbu l l e r u t r e dn in g ,  2018- 06- 05 ,  Swe c o  Env i r onmen t  AB 

EL OCH TELE  

Inom planområdet finns el indraget till befintlig bebyggelse genom luftnät till ett elskåp i östra delen 
av planområdet och därefter elkabel i mark till befintlig bebyggelse. Ellevio är nätägare för befintligt 
elnät. Till befintlig bebyggelse finns också tele indraget från Almyrevägen. Skanova är nätägare till 
befintligt tele-nät. 

VÄRME 

Fjärrvärme finns inte utbyggt inom planområdet.   
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PLANFÖRSLAGET 

PLANKARTA OCH ILLUSTRATIONSPLAN 

Plankarta 

Plankartan är det juridiskt bindande dokumentet som reglerar användningen av mark- och 
vattenområden. Detaljplanen tas fram enligt BFS 2020:5-6. 

 

Figu r  38  P l ankar t a  
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Illustrationsplan 

Illustrationsplanen beskriver ett förslag på hur plankartan kan tolkas men är inte juridiskt bindande. 

 

Figu r  39  I l lu s t r a t i o n s p l an  f ö r  d e t a l j p l an e område t .  
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BEBYGGELSE 

Detaljplanen möjliggör uppförandet av varierade boenden i form av radhus, lägenheter, parhus eller 
villor. Totalt möjliggör detaljplanen ungefär 115 nya bostäder. Efter antagen detaljplan kommer 
markanvisning att ske för bostäderna.  

Den planerade förskolan rymmer 8 avdelningar och kommer att uppföras i kommunal regi. 
Förskolan vetter mot naturområdet i norr.  

 

Figu r  40  Hänv i sn in g  t i l l  d e l o mråden  

A. Skolområde 

I den västra delen av planområdet planeras en ny förskola som ska ersätta Sesterviksvägens förskola 
samt se till ett ökande behov av förskoleplatser i samband med tillkommande bebyggelse. 
Detaljplanen möjliggör en förskola för 8 avdelningar i en byggnad om två våningar. 
Förskolebyggnaden rymmer hela verksamhetens behov som kök, matsal, varumottagning, 
personalrum och klassrum. 

Skolbyggnaden och skolgården vänder sig mot naturmarken norrut som kan nyttjas av förskolebarn 
för utomhuslek och utflykter. En lekfull gestaltning av miljön kring förskolan uppmuntras. 

B. Radhusområde vid gamla travbanan 

Området där det tidigare låg en travbana planeras att bebyggas med radhus på högst 2,5 våningar. 
Området kommer innehålla ungefär 15 bostäder och bebyggas med maximalt 4 100 m2 (bruttoarea). 

C. Befintlig villa 
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En befintlig villa öster om radhusområdet ges planstöd och föreslås användas som stödlokal för 
området. Här kan finnas utrymmen för samlingslokal, verkstad, ateljé och grannskapskontor.  

D. Flerbostadshus som hyresbostäder 

I den östra delen av planområdet möjliggörs tre flerbostadshus. Byggnaderna föreslås uppföras som 
lamellhus med cirka 60 bostäder. Byggrätten är begränsad genom en bestämmelse om maximal 
bruttoarea om 5 000 m2.  

E. Flerbostadshus som hyresbostäder, vid allén 

Vid planområdets infart föreslås ett flerbostadshus för hyreslägenheter som planeras att uppföras av 
Stiftelsen Orustbostäder. Byggnaden tillåts byggas ca 2,5 våningar hög. Byggnaden placeras nära en 
allé med biotopskydd och behöver därför anpassas till trädens placering. Vid nybyggnation är det 
viktigt att byggnader uppförs utan att skada befintliga träd. 

F. Parhus eller villor 

Längs med en ny väg norrut inom planområdet möjliggörs att ca nio parhus eller fristående villor 
uppförs. Byggrätten begränsas inte av bestämmelse om största bruttoarean men området bedöms 
kunna bebyggas med ungefär 3 000 m2 (bruttoarea). Parhusen eller villorna placeras längs med 
backen och höjdsätts i förhållande till gatan. 

G. Flerbostadshus på höjden 

Vid gatans återvändsgränd möjliggörs två punkthus på maximalt fyra våningar samt vind med utsikt 
över planområdet och delar av Svanesunds samhälle. Totalt för delområdet möjliggörs omkring 40 
bostäder på 3 550 m2 BTA. 

Husens placering är flexibelt inom byggrätten men brandskyddsavstånd mellan husen måste 
uppfyllas och prövas vid bygglov. 

Relaterade planbestämmelser 

h1 - 5  – Högs ta nockhö jd är  x meter   

Högsta nockhöjd regleras för alla 
byggrätter inom planområdet och varierar 
mellan 9-15 m och beräknas från 
medelmarknivå.  

o1 - 2  – Minsta takvinke l  f ö r  
huvudbyggnad är  x grader  

Ny bostadsbebyggelsen ska uppföras med 
en minsta takvinkel om 25 respektive 30 
grader. 

e 1  – Störs ta byggnadsar ea är  x m² per  
bos tadshus 

e2  – Störs ta brut toarea  är  x m² 

För byggrätterna för flerbostadshus 
begränsas byggrätterna med bestämmelser 
om största exploateringstal. För den norra 
byggrätten begränsas största byggnadsarea 
(byggnadens fotavtryck) samt en största 
bruttoarea för hela användningsområdet. 
Begränsningen för största bruttoarea 
omfattar även komplementbyggnader.  

Kombinationen av bestämmelser innebär 
för den norra byggrätten att två punkthus 
med en respektive byggnadsarea på 350 
m2 och med 4 våningar kan uppföras. 

Minska takv inke l  är  x grader  

På två byggrätter regleras minska tillåtna 
takvinkel.

  



3 2  O RU S T  K O M MU N  
 

Gestaltning 

Detaljplanen innehåller 5 delområden för ny bostadsutveckling och kommande exploatör kan vid 
markanvisningen välja att komma in med anbud på hela planområdet eller del av planområdet. 
Detaljplanen är flexibel i sin utformning och möjliggör en variation av byggnadstyper. Krav på god 
gestaltning kommer att ställas vid markanvisningen. Planområdet består delvis av mark med branta 
lutningar och anpassning till topografin är mycket viktig. För delområdet som ligger på mark som 
idag är orörd ska bostadsbebyggelsen anpassas efter naturen där växtlighet gärna bevaras som en 
del i kvartersmarken. Sprängning ska ske hänsynsfullt. Ledord för utformning är naturanpassning, 
grönska, utsikt, beständighet och variation. 

NATUR 

Biotopskydd 

Två befintliga alléer omfattas av biotopskydd och skyddas i detaljplanen genom att ligga som allmän 
plats, NATUR respektive på kvartersmark med bestämmelsen n2 (se avsnittet ovan) och förbud 
mot att uppföra byggnad på behörigt avstånd. 

 

Figu r  41  B i o t o p sk yddad  a l l é  v i d  b e f i n t l i g  
i n fa r t s v äg  

 

Figu r  42  B i o t o p sk yddad  a l l é  v i d  p l anomr åde t s  v ä s t r a  
g r än s  

Rekreation och friluftsliv 

Naturmarken inom och utanför planområdet tillgängliggörs i och med planförslaget och blir en 
värdefull resurs för den planerade förskolan samt för tillkommande bostäder. Allmänhetens 
tillgänglighet till naturområdet säkerställs genom ett antal stråk som kopplar samman allmän plats, 
NATUR i anslutning till allmän väg. Strax öster om planområdet (utanför planområdesgränsen på 
fastigheten Svanesund 7:3) finns ett antal granar som skärmar av mellan befintlig och ny bebyggelse.  

I Svanesund finns också mycket uppskattade badplatser norr om färjeläget och i Halsområdet. Nära 
färjeläget finns också en småbåtshamn.  

Relaterade planbestämmelser 

n2 – Trädet  får  endas t  fä l las  om de t  är  
s jukt  e l l e r  u tgör  en säkerhe tsr i sk  

En allé mellan gata och nya bostäder 
skyddas genom bestämmelsen n2. Vid 

nybyggnation är det viktigt att byggnader 
uppförs utan att skada befintliga träd. 
Bestämmelsen omfattar alla träd inom 
egenskapsområdet. 



3 3  O RU S T  K O M MU N  
 

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE 

I centrala Svanesund finns redan många centrumfunktioner utbyggda. I den kommande 
detaljplanen för Svanesund Centrum Södra avses centrumområdets publika platser förbättras, 
möjligheter till övad service och fler bostäder. Vidare är syftet att utveckla Svanesund på ett sätt 
som på sikt ger underlag för handel och service i centrum, samtidigt som kopplingen mellan norra 
och södra Svanesund förbättras och att besöksvärdena stärks. 

TRAFIK 

Norconsult AB har tagit fram Gata-, VA- och dagvattenutredning, 2022-03-08 som innehåller föreslagen 
gatuutformning. 

Gatuförslaget är anpassat till befintlig terräng och har som största längslutning ca 8,7 %. Det nya 
gatunätet ansluts i en ny punkt till befintligt vägnät och den befintliga korsningen 
Färjevägen/Ekebovägen/Kaprifolvägen stängs norrut och ersätts således med två 
trevägskorsningar för en säkrare trafiklösning. 

Gång- och cykeltrafik 
Från Färjevägen fram till förskolan anläggs en 2,5 m bred gång- och cykelväg längs den nya 
lokalgatans västra sida. Norr om förskolan anläggs en gångbana på vägens västra sida för att 
separera fotgängare från fordonstrafiken. Cykel färdas i blandtrafik eller leds på gångbanan den sista 
biten av vägen norrut. Vid förskolan föreslås en koppling upp mot naturområdet öster och norr om 
förskolan. 

En ny övergång från planområdet över Färjevägen planeras vid den befintliga infarten till 
Almyrevägen/Ekebovägen.  

Kollektivtrafik 
Gångvägen ansluter till busshållplatserna längs med Färjevägen.  

Fordonstrafik 
Gatuförslaget, som har justerats efter samråd, innebär att en befintlig fyrvägskorsning som idag 
fungerar som infart till området stängs och ersätts med en ny infart ca 50 m öster om befintlig 
infart. Boende på Ekebovägen som i dagsläget använder korsningen kommer behöva använda den 
nya korsningen för att nå Färjevägen. Gatuförslaget innebär en mer trafiksäker lösning än den 
befintliga fyrvägskorsningen. Där den nya infarten placeras ligger intilliggande marknivåer högre än 
Färjevägen vilket innebär att ny gata samt Almyrevägen och Ekebovägen behöver schaktas av för 
att ansluta mot den nya infarten. Flytten av infarten innebär att Almyrevägen blir något kortare och 
Ekebovägen blir något längre. Ett genomfartsförbud kommer att sättas upp vid Almyrevägen för 
att förhindra genomfart via Almyrevägen. Lutningen på den nya lokalgatan blir 8,71 %. Inför 
korsningen med Färjevägen och vid förskolan anläggs viloplan med flackare lutning. 

Utbygganden av området kommer alstra ny trafik som kommer att påverka det befintliga vägnätet. 
Den totala trafikalstringen från exploateringen bedöms bli ÅDT 823 f/d varav antalet bilresor 
knutna till förskolan förväntas vara ÅDT 416 f/d. Beräkningar i CAPCAL visar på en låg belastning 
i den nya korsningen, som högst belastningsgrad på ca 0,23. 

Gatan kommer anläggas med sex meter bredd för att möjliggöra möte mellan två lastbilar (Lbn), i 
första hand till och från förskolan. Efter förskolan fortsätter gatan att vara sex meter på grund av 
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att gatan är så pass kurvig så att bredden behövs för att en personbil och exempelvis en sopbil ska 
kunna mötas. Gatan avslutas med en vändplats där sopbil och lastbil (Lbn) utan släp kan vända 
med backvändning. Personbilar kan vända utan backning.  

Illustrationsplanen innehåller rekommenderade +höjder men slutgiltig höjdsättning projekteras vid 
genomförande. 

Relaterade planbestämmelser 

Vägens s länts tab i l i t e t  får  inte  
fö r sämras  

Inom kvartersmark längs med lokalgatan 
till bostäderna i planområdets norra del 

införs en bestämmelse om att vägens 
släntstabilitet inte får försämras. 
Kvartersmarken mot gatan får fyllas ut för 
lämpligare utnyttjande av kvartersmarken. 

Parkering 
Parkering till bostäder ordnas inom kvartersmark.  

Framför förskolan planeras parkeringsplatser för skolans personal samt för hämtning och lämning. 
I utredningen bedöms det totala behovet av parkeringsplatser kopplade till förskolan vara 31 
parkeringsplatser.  

Sedan 10 mars 2021 ställs krav på laddinfrastruktur vid nybyggnation av bostadshus med fler än 10 
parkeringsplatser. Kravet regleras inte inom detaljplanen utan hanteras vid bygglov. 

DAGVATTEN OCH SKYFALL 

I Norconsults Gata-, VA- och dagvattenutredning, 2022-03-08  beskrivs att exploateringen medför 
ökade dagvattenflöden och föroreningshalter i och med den ökande hårdgöringshalten. I 
utredningen föreslås två uppsamlande anläggningar för fördröjning och rening av dagvattnet. Ett 
dagvattenmagasin planeras av kommunen anläggas under parkeringsplatsen vid förskolan samt en 
dagvattendamm i den södra delen av planområdet. 

Framtida dagvattenflöden 

I utredningen har flöden för framtida markanvändning beräknats med rationella metoden. För 
beräkning av framtida dagvattenflöden har en klimatfaktor om 1,25 använts för att ta hänsyn till 
förväntade framtida klimatförändringar. I utredningen beräknas flöden för regn med återkomsttid 
på 5, 10, 20 respektive 100 år. Det totala beräknade flödet från planområdet vid ett regn med 10 års 
återkomsttid är 526 l/s vilket innebär en ökning på ca 444 l/s jämfört med befintligt. För 100-
årsregn beräknas till 1129 l/s vilket är en ökning med 953 l/s. Två uppsamlande anläggningar 
kommer att anläggas inom planområdet som kommer att fördröja 10-årsregn med klimatfaktor. 

Planerad dagvattenhantering 

Dagvatten från planområdet planeras omhändertas i två fördröjande uppsamlande 
dagvattenanläggningar som också bidrar till rening av dagvattnet. En våt dagvattendamm planeras i 
planområdets södra del och ska samla upp dagvatten från hela planområdet. Våta dammar har bra 
reningseffekt eftersom uppehållstiden i en våt damm är längre än i en torr damm, vilket gynnar 
förutsättningarna för sedimentering. Dagvattendammen bedöms behöva ha en fördröjningsvolym 
på 80 m3.  
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Utöver dagvattendammen planeras även ett underjordiskt dagvattenmagasin med kassetter under 
parkeringsplatsen vid förskolan. Ett dagvattenmagasin både fördröjer dagvatten och filtrerar till 
underliggande mark. Magasinet bedöms behöva ha en total fördröjningsvolym om 250 m3.  

  

Figu r  43  Exempe l b i l d  på  da gv a t t e nkas e t t e r  

 

Figu r  44  Exempe l b i l d  på  da gv a t t e ndamm

För att omhänderta vatten från omgivande naturmark behöver ett nytt dike anläggas norr om 
föreslagen förskola och anslutas till befintligt dike i planområdets västra gräns. Detta dagvatten 
planeras därefter ledas direkt till befintligt dagvattensystem då det inte behöver renas i kommande 
dagvattenanläggning.  

Nya gator planeras anläggas med längsgående diken för att undvika att vatten från omgivande 
naturmark rinner in på fastigheterna. Kvartersmark bör generellt höjdsättas till en nivå högre än 
anslutande gatumark för att yt- och dränvatten samt spillvatten ska kunna avledas. 
Illustrationsplanen innehåller rekommenderade plushöjder men slutgiltig höjdsättning projekteras 
vid genomförande. 

Nödvändiga åtgärder för dagvattenhantering regleras i plankartan, se relaterade planbestämmelser 
nedan. Kvartersmark bör generellt höjdsättas till en högre nivå än anslutande gatumark för att en 
tillfredställande avledning av yt- och dräneringsvatten ska kunna erhållas, vilket regleras i 
genomförandeavtal med exploatör och följs upp vid bygglov. Vid höjdsättning ska ett 100-årsregn 
beaktas. Lägsta golvnivå bör inte understiga 0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för 
dagvatten. 

En ny dagvattenledning planeras anläggas österut i Almyrevägen för anslutning till bäcken.  

Relaterade planbestämmelser 

Fördrö jningsmagas in  fö r  dagvat t en med 
en vo lym av 250 m³ ska anordnas .  

Under förskolans parkerings kommer ett 
dagvattenmagasin att anläggas för att 
fördröja och rena dagvatten från 
förskolebyggnaden och bostäderna 
uppströms magasinet.  

Dagvat tendamm med en vo lym av 80 
m3 ska anordnas .   

Vid den planerade dagvattendammen 
finns en bestämmelse om att dammen ska 
rymma 80 m3. 

Extrema skyfall 
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En lågpunktskartering har genomförts i GIS och redovisas i Norconsults VA- och gatuutredning. 
Inga instängda områden identifierades i skyfallskarteringen.  

Nya dagvattenledningar inom planområdet dimensioneras efter ett 20-årsregn och leds vidare till 
det kommunala dagvattennätet. Dagvattendamm och fördröjningsmagasin dimensioneras för 10-
årsregn, samtliga med klimatfaktor. Det innebär att vid mer extrem nederbörd kan kapaciteten på 
dagvattensystemet både inom och nedströms planområdet överskridas vilket innebär att vatten 
behöver avledas ytledes för att inte orsaka översvämning. Detta sker genom att nya gator höjdsätts 
lägre än angränsande kvartersmark och vatten från hårdgjorda ytor inom planområdet avleds 
ytledes genom den nya nedschaktade infarten som ligger lägre än omkringliggande mark och leds 
vidare österut, främst längs med Färjevägen, till recipienten.  

För att hantera flödena från naturmarken uppströms planområdet, kommer ett befintligt dike vid 
planområdets västra gräns att dimensioneras om efter ett 100-årsregn. Dimensionering och läge 
redovisas i Projekteringsritningar för dike, MEXL.  Ny bebyggelse ska anläggas med avskärande diken 
mot naturmark och ett nytt dike kommer även att anläggas norr om förskolan och ansluts till diket i 
västra planområdet. Även detta dimensioneras efter ett 100-årsregn. Diket kommer att avleda 
vatten från naturmarken uppströms och förhindrar att vatten avleds mot angränsande fastigheter 
väster om planområdet samt genom delar av planområdet där bebyggelse planeras. Diket anläggs av 
kommunen och ansluts till en bäck som nedströms ligger kuverterad under delar av centrum. 
Kapaciteten för kulverten som bäcken leds genom kan överskridas vid extremväder vilket riskerar 
att påverka en intilliggande fastighet, men innebär i övrigt att vatten rinner ytledes, längs med 
Färjevägen, till recipienten. För den intilliggande fastigheten utanför planområdet, som påverkas vid 
skyfall även idag planerar Trafikverket att vidta åtgärder för Färjevägens dike under 2023.  

Föroreningsbelastningar 

För att beräkna föroreningsbelastning har programmet StormTac använts och resultat presenteras i 
Norconsults utredning. Samtliga värden för halter och mängder för framtida markanvändning 
överskriver värden för befintlig markanvändning vilket medför att rening av dagvatten krävs för att 
inte påverka recipienten negativt. Planens genomförande bedöms inte försvåra arbetet med 
uppfyllande av MKN genom den föreslagna dagvattenhanteringen. Se mer angående bedömning av 
påverkan på MKN för vatten under avsnittet Miljökvalitetsnormer på sida 13.  

VATTEN OCH AVLOPP 

Planförslaget innebär att en ny vattenledning för detaljplaneområdet behöver anslutas till en större 
befintlig ledning (160 mm) för att klara dricksvattenflöde och vattentryck. Den befintliga ledningen 
är placerad 250 m söder om Färjevägen. 

För den norra delen av planområdet kommer tryckstegring krävas för att leverera dricksvatten till 
de högst belägna bostäderna. I plankartan möjliggörs en tryckstegringsstation på ett område som 
läggs ut som E, teknisk anläggning. 

Spillvatten från planområdet kan anslutas till befintlig spillvattenledning i Färjevägen. 
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GEOTEKNISKA RESTRIKTIONER 

Planområdet har gynnsamma förhållanden avseende stabilitet men delar av planområdet utgörs av 
sättningsbenägen lera. Rekommendationer för grundläggning av byggnader beskrivs i PM 
Geoteknik för detaljplan Svanesund centrum, norra, Orust kommun, 2022-02-11 och på sida 24. 

I utredningen beräknas tre sektioner kunna belastas med 30 kPa, 75 kPa respektive 90 kPa och 
fortfarande uppfylla kraven på stabilitet. Man kan räkna med att ytlasten uppskattningsvis är ca 10 
kPa per våningsplan för byggnader som grundläggs utan några förstärkningsåtgärder. Det 
delområde som kan belastas med 30 kPa kommer enligt planförslaget utgöras av skolgård för 
förskolan och belastningen regleras genom bestämmelser om högsta nockhöjd. Där 
förskolebyggnaden föreslås får markytan maximalt belastas med 75 kPa vilket regleras genom 
högsta tillåtna nockhöjd. Detsamma gäller för området som får belastas med 90 kPa där byggnader 
på ca 2,5 våningar medges.  Stabiliteten inom planområdet säkerställs således genom en 
bestämmelser om nockhöjd som begränsar antal våningar. Inga krav ställs på grundläggningsmetod. 

Två lösa block i slänt kommer säkras genom skrotning. 

 

Figu r  45  I l lu s t r a t i o n  ö v e r  b e l a s t n i n g s b e g r än s n in g a r  p å  marky t o r  v i d  f ö r ko l omr åde t .  Fö r  d e t  g r å  o mråde t  
b e hö v e r  l a s t e r  g r und l äg g a s  på  b e r g  e l l e r  me d  f y l l n i n g  av  kr o s smat e r i a l  p å  b e r g .  COWI 2022-02- 18  o ch  
2022-07-04 .  

BULLER 

Sweco Environment AB har tagit fram en trafikbullerutredning till planprogrammet för Svanesunds 
centrum. I bilaga A1 illustreras dygnsekvivalent ljudnivå vilken utgjort underlag för föreslagen 
bebyggelse. I bilden nedan illustreras föreslagen ny bebyggelse och dygnsekvivalent ljudnivå på 
samma karta. Del av en byggrätt ligger inom området för 50-55 dBA. Ingen föreslagen ny 
bebyggelse ligger inom 55-60 dBA eller över. Därför bedöms inga särskilda åtgärder krävas för 
bostadsbebyggelse.  Gemensamma uteplatser bör dock placeras i skyddat läge från Färjevägen för 
att uppfylla Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnaders riktvärden på uteplats, 
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Detta prövas inom bygglov.  
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Figu r  46  Dy gn s ekv i v a l e n t  l j u dn i v å  me d  f ö r e s l a g en  n y  b e by g g e l s e .   

EL OCH TELE  

Två E-områden tillskapas inom planområdet för två transformatorstationer för Ellevio som äger 
elnätet.  

El och fibernät anläggs i samband med anläggning av väg. 

VÄRME 

Gällande planlagstiftning tillåter ej att bestämmelser för energihushållning införs som 
planbestämmelser. Generella energihushållningsbestämmelser finns däremot i BBR. Det är 
angeläget att husen utformas och byggas så energisnåla som möjligt. Detta innebär dels 
övervägande ljusinsläpp mot söder för tillvaratagande av solinstrålning, dels välisolerade väggar, 
energieffektiva fönster och tillvaratagande av spillvärme från exempelvis ventilation. Planens 
bestämmelser innebär inga restriktioner mot att solfångare eller solceller på tak installeras för 
uppvärmning respektive elproduktion för ny bebyggelse. 

AVFALLSHANTERING 

Avfall ska omhändertas enligt kommunens avfallsplan och hämtning utföras av kommunens 
renhållningsentreprenör. I Orust kommun används ett hushållsnära insamlingssystem för alla 
fraktioner förutom glas och tidningar. Kommunens målsättning är att singelstationer för glas och 
tidningar ska finnas inom 400 meter från bostaden.  

Inom planområdet skapas en yta för en avfallshantering vid förskolans parkeringsplats för 
förskoleverksamheten.  

En återvinningsstation finns i Svanesund vid korsningen mellan Färjevägen och Fridängsvägen. 

Närmsta återvinningscentral finns i Månsemyr, ca 22 km från planområdet.  
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KONSEKVENSER 

MILJÖKONSEKVENSER 

Nedan redogörs för den inverkan på miljön som ett genomförande av planen innebär. 
Redovisningen är gjord utifrån kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4.  

Planens karaktär 
Detaljplanen möjliggör uppförande av bostäder samt förskola. Det råder således ingen osäkerhet 
kring planens innehåll. Den miljöpåverkan som ett genomförande av planen innebär kan antas 
därmed bli någorlunda förutsägbar i tid och rum. 

Platsen 
Planområdet består till största del av obebyggd mark. Den sydvästra delen av planområdet har 
tidigare bestått av en travbana. Tillhörande stallbebyggelse står kvar på platsen men nyttjas inte 
längre. Norra delen av planområdet består av hällmark. 

Påverkan 
Mark och vatten 

Planförslaget innebär att viss befintlig bebyggelse ersätts med ny bebyggelse samt att oexploaterad 
naturmark bebyggs med bostäder och förskola. Marken är kommunal markreserv för 
exploateringsändamål som nu är föremål för planläggning för bostadsändamål. 

Det bedöms inte föreligga någon risk för förorenad mark inom planområdet. 

Planens genomförande bedöms inte försvåra arbetet med uppfyllande av MKN. 

Svanesunds avloppsreningsverk planeras att lägga ner 2032. En ny avloppsledning planeras att 
anläggas mellan Varekil och Svanesund 2031-2032 och kopplas då på Ellös reningsverk. 
Kapaciteten för spillvatten bedöms vara tillräcklig för den nya bebyggelse som föreslås, även vid 
ökad belastning initialt sker på Svanesunds reningsverk. 

Naturmiljö 

I den naturvärdesutredning som tagits fram konstateras att området generellt har låga naturvärden. 
Vissa värden har återfunnits i hällmarksmiljöerna, lövskog och längs bäcken. Dessa områden utgörs 
av naturvärdesklass 3. Delar utav hällmarksmiljöerna påverkas av planförslaget, andra planläggs som 
NATUR.  

Delar av befintligt bestånd av sandkrassing kommer att märkas ut och placeras på annan lämplig 
plats inom området som kompensationsåtgärd för viveln Ceutorhynchus pumilio.  

Landskapsbild och kulturmiljö 

Detaljplanen är utformad så att ny bebyggelse och anläggningar anpassas efter topografi och 
landskap. Stora delar av befintlig naturmark bevaras i detaljplanen och bedöms komma att utgöra 
viktiga rekreationsområden för kommande bebyggelse.  

Inom området finns sex kända fornlämningar. Fyra av dessa påverkas inte utav exploatering och 
skyddas i detaljplanen genom att dem läggs ut som NATUR eller PARK. En fornlämning behöver 
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slutundersökas och tas bort för planerad bebyggelse. Ansökan kommer att lämnas in av kommunen 
till Länsstyrelsen när detaljplanen har antagits. Den sista fornlämningen är i maj 2021 undersökt och 
borttagen. 

Lokalisering och resurshushållning 

Det föreslagna planområdet innebär en förtätning av Svanesunds samhälle. Området ligger centralt 
i anknytning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. En utbyggnad enligt planförslaget kan 
således ses som god resurshushållning. 

Klimat, luftföroreningar, buller och risk 

Tillkommande bostäder kan i många fall innebära ökad biltrafik och därmed ökade luftföroreningar. 
En positiv aspekt är att planområdet ligger inom Svanesunds samhälle vilket gör att både social och 
kommersiell service nås till fots eller med cykel.  

Uppvärmningen av nyuppförda hus föreslås lämpligen ske med energieffektiva värmepumpar som 
eventuellt kompletteras med solvärme. Ett genomförande av planförslaget innebär således en 
marginell påverkan på platsens luftkvalitet. 

I den bullerutredning som har tagits fram beräknas riktvärdena inom planområdet inte överskridas 
för samtliga framtida scenarios. Ljudnivåerna bedöms även minska om en broförbindelse byggs i 
fram tiden.   

Risker avseende radon, förorenad mark och farligt gods bedöms inte påverka 
exploateringsmöjligheterna, se avsnittet Risker på sida 25. 

Risk avseende skyfall och dagvattenhantering hanteras genom två uppsamlande anläggningar för 
fördröjning och rening av dagvattnet. 

Hygien 

Inom detaljplaneområdet planläggs ett E-område för en återvinningsstation för förskolans 
verksamhet. 

Strandskydd 

Detaljplaneläggningen omfattas inte av strandskyddet. 

SOCIALA KONSEKVENSER 

Rekreation och friluftsliv 

Naturmarken inom och utanför planområdet tillgängliggörs i och med planförslaget och bedöms bli 
en viktig resurs för den planerade förskolan samt för tillkommande bostäder. Allmänhetens 
tillgänglighet till naturområdet säkerställs genom att det planläggs som allmän plats, NATUR i 
anslutning till allmän väg.  

I Svanesund finns också mycket uppskattade badplatser norr om färjeläget och i Halsområdet. Nära 
färjeläget finns också en småbåtshamn.  

Barnperspektiv 
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Förskolan är placerad i anknytning till befintlig och kommande bostadsbebyggelse och är samtidigt 
centralt belägen i Svanesunds tätort. Förskolan är placerad vid gatans återvändsgränd för att 
undvika biltrafik nära skolområdet. Förskolområdet nås genom gång- och cykelväg som är 
separerad från fordonstrafik eller genom hämtning- och lämningszon för fordonstrafik för att öka 
trafiksäkerheten. Skolbyggnaden och skolgården vänder sig mot naturmarken norrut som kan 
nyttjas av förskolebarn för utomhuslek och utflykter. En lekfull gestaltning av miljön kring 
förskolan uppmuntras.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

En genomförandebeskrivning har till syfte att redovisa de organisatoriska, tekniska, 
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett ordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen ska också redovisa 
vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan utan ska fungera som vägledning för att uppnå 
detaljplanens syfte. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankarta med 
planbestämmelser. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Från plansamrådet hösten 2021 beräknas inflyttning till bostäder kunna ske ca 5 år senare. 
Utbyggnaden av området kan komma att ske etappvis. Takten på etapputbyggnaden kommer då att 
styras i genomförandeavtal mellan kommun och exploatör. 

Den beräknade tidplanen för antagandet av detaljplanen fram till bebyggelse och inflyttning i 
området är: 

Antagande av detaljplan   Q4 2022 
Markanvisning  Q1 2023 
Va-ledningar, Elledningar  2022-2024 
Gator, belysning  2022 -2024 
Byggnation förskola  2023-2024 
Byggnation bostäder  2024-2025 
Inflyttning till bostäder   2026 

 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från det att den vunnit laga kraft.  Om kommunen inte 
ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge 
byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att 
ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som 
uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Aktörer och avtal 
Markägare 

Planområdet består av fastigheten Svanesund 2:2 som ägs av Orust kommun samt samfälld mark 
Ängås S:2 och Gömme S:1. Kommunen ansöker om fastighetsreglering av dessa samhälligheter till 
Svanesund 2:2 i samband med plangenomförandet. 

Samfälligheten Ängås S:2 består av vägområde som delvis förvaltas av Centrala Svanesunds 
Vägförening. Viss del av vägen är upplåten med vägrätt till Trafikverket. Gömme S:1 avser en bäck 
som förvaltas av deltagande fastighetsägare. 

Rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. 
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Markanvisningsavtal 

Ett markanvisningsavtal ger exploatören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna 
villkor förhandla med kommunen om att teckna ett avtal om möjlighet till marköverlåtelse eller 
markupplåtelse. 

Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan Orust kommun och Stiftelsen Orustbostäder. 
Kommunen förvärvade fastigheten Svanesund 7:64 av Stiftelsen Orustbostäder i syfte att genom 
detaljplaneläggning av området ta fram byggrätter för bostäder. I samband med att kommunen 
förvärvade fastigheten tecknades ett markanvisningsavtal som ger Stiftelsen Orustbostäder rätt att 
någonstans inom fastigheten förhandla om att köpa tillbaka ett markområde som motsvarar max 
2000 kvm/BTA när ny detaljplan vunnit laga kraft.  

Genomförandeavtal 

Genomförandeavtalet reglerar ansvar för kostnader och utförande i plangenomförandefrågor samt 
fastighetsrättsliga åtgärder. Genomförandeavtalet ska reglera ansvars- och kostnadsfördelning 
avseende utbyggnad av anläggningar inom allmän plats. Genomförandeavtalet ska även reglera vilka 
fastighetsbildningsåtgärder som ska genomföras och hur kostnaderna för dessa ska fördelas. 
Standard på anläggningar inom allmän plats ska regleras enligt utförd VA- och gatuutredning. 
Genomförandeavtal med exploatörer kommer även innehålla kravställning på att byggnader och 
kvartersmark placeras enligt dagvattenutredningens rekommendationer samt att ett dike anläggs 
längs med gatan. Syftet är att säkerställa att ny bebyggelse och gata utformas med tillräckliga 
åtgärder avseende risk för skyfall. 

Innan detaljplanen vunnit laga kraft avser kommunen teckna ett tilläggsavtal med Stiftelsen 
Orustbostäder för att låsa fast markanvisningen till ett lokaliserat delområde. Kommunen avser 
efter att detaljplanen vunnit laga kraft gå ut med markanvisning på resterande delområden. 

Huvudmannaskap 
Av tradition är Orust kommun inte huvudman för allmän plats. I stället används enskilt 
huvudmannaskap vilket innebär att fastighetsägarna inom planområdet är ansvariga för utbyggnad 
och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet, genom att allmän plats upplåts 
till gemensamhetsanläggning.  

Ansvarsfördelning 
Allmän plats 

Projektering och utbyggnad av vägar samt gång- och cykelvägar på allmän platsmark utförs av 
exploatör/kommunen enligt figur 47. Vägen kommer att byggas ut etappvis. Kommunen kommer 
att bygga ut den del av vägen som leder till förskolan. Resterande vägdel kommer att byggas ut av 
exploatör efter markanvisning.  

Exploatör ska ansvara för genomförandet och kostnader som är kopplat till planerad 
bostadsbebyggelse och kommun för planerad förskola. Kommun och exploatör anordnar och 
bekostar gatubelysning inom sina respektive områden. Efter färdigställande ska vägarna, exklusive 
belysning, överlåtas utan ersättning till vägföreningen som förvaltas av Centrala Svanesunds 
vägförening för framtida drift och underhåll. Belysning som exploatör anordnar inom allmän plats 
ska överlåtas utan ersättning till kommunen för framtida drift och underhåll. Vägstandard, 
kostnadsfördelning samt samordning av entreprenader kommer att regleras i genomförandeavtal. 
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Allmän platsmark betecknad NATUR ska i det södra planområdet iordningställas av kommunen 
och i det norra av exploatör. Iordningställandet avser bergrensning av två bergsblock, flytt av vivel 
samt anläggande av ett avskärande dike i planområdets västra del. Efter iordningställande ska 
naturmarken upplåtas till Svanesund ga:1. 

Svanesunds ga:1 som förvaltas av Centrala Svanesunds vägförening ansvarar delvis redan idag för 
drift och underhåll av befintliga vägar och allmän plats inom planområdet. Samtliga fastigheter som 
bildas inom planområdet ska anslutas till Centrala Svanesund vägförening.  

 

Figu r  47  Kommunen  kommer  a t t  b y g g a  u t  d e t  s om  l i g g e r  i n om  s t r e cka t  omr åd e  i  i l l u s t r a t i o n en  o van .  Öv r i g a  
d e l a r  b y g g s  u t  e f t e r  markanv i s n in g en  av  an t i n g e n  kommun e l l e r  exp l o a t ö r .  

Tabell över ansvarsfördelningen på allmän plats 

Användningsområde och 
planbestämmelse 

Genomförande Driftsansvarig 

GATA Exploatör/ 
Kommun 

Samfällighetsförening 

Naturområde, NATUR Kommun/Exploatör Samfällighetsförening 

Gatubelysning inom markerat 
område i figur 47 

Kommun Kommun 

Gatubelysning utanför markerat 
område i figur 47 

Exploatör Kommun 

VAD-ledningar, inom markerat 
område i figur 47 

Kommun Kommun 

VAD-ledningar, utanför markerat 
område i figur 47 

Exploatör Kommun 

Dike, längs svart linje i figur 47 Kommun Samfällighetsförening 
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Användningsområde och 
planbestämmelse 

Genomförande Driftsansvarig 

Vägdiken, inom markerat område 
i figur 47 

Kommun Samfällighetsförening 

Vägdiken, utanför markerat 
område i figur 47 

Exploatör Samfällighetsförening 

El Ellevio Ellevio 

Tele Nätleverantör Nätleverantör 

Fiber Fiberleverantör Fiberleverantör 

 

Va- och dagvattenanläggningar 

Vid utbyggnad av området kommer samtliga fastigheter att få kommunalt vatten och avlopp och 
ingå i ett kommunalt verksamhetsområde där Orust kommun är huvudman. Ledningar förläggs till 
största delen i gator och naturmark. 

Exploatör ska bekosta och ansvara för utbyggnad av allmänna va- och dagvattenledningar och 
anslutningar till Orust va-nät norr om förskolan. Va-systemet överlämnas sedan till Orust kommun 
för drift och underhåll av va- och dagvattennätet. Kommunen ansvarar för va-och 
dagvattenanläggningars utbyggnad på allmän plats fram till förskolan (se markerat område i figur 
47) samt utbyggnaden av ett fördröjningsmagasin inom kvartersmark under förskolans parkering. 
Inom övriga delar av planområdet kommer exploatör att bygga ut dagvattensystemet vilket kommer 
att regleras i genomförandeavtal med exploatörer. Kommunen ansvarar för framtida drift och 
skötsel av anläggningarna.  

I planens södra område bygger kommunen en fördröjningsdamm, med beteckning E1 på 
plankartan, och ansvarar för framtida drift och skötsel. Medfinansiering för fördröjningsdammen 
kommer att regleras i genomförandeavtal med exploatör. 

Kvartersmark 

Kommunen ska iordningställa området som har beteckningen S, Förskola på plankartan. 
Iordningställandet ska omfatta byggnader, utemiljöer, parkering och ett underjordiskt 
fördröjningsmagasin under parkeringen.  

Kommunen avser att gå ut på markanvisning för övriga byggrätter inom kommunal mark.  
Genomförandeavtal kommer att upprättas med exploatör för att säkerställa planens genomförande. 
Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad enligt planförslaget inom kvartersmark.  

Tabell över ansvarsfördelning på kvartersmark 

Användningsområde och 
planbestämmelse 

Genomförande Driftsansvarig 

Bostäder, B Exploatör Fastighetsägare 

Kontor, K Exploatör Fastighetsägare 
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Användningsområde och 
planbestämmelse 

Genomförande Driftsansvarig 

Verksamheter, Z Exploatör Fastighetsägare 

Samlingslokal, O1 Exploatör Fastighetsägare 

Förskola, S Kommun Kommun 

Fördröjningsdamm för 
dagvatten, E3 

Kommun Kommun 

Transformatorstation, E1 Anläggningens ägare Anläggningens ägare 

Parkering, P Kommun Kommun 

Va- och dagvatten Respektive 
fastighetsägare från en 
anvisad 
anslutningspunkt 

Fastighetsägare 

El och tele Respektive 
fastighetsägare 

Fastighetsägare 

Fiber Respektive 
fastighetsägare 

Fastighetsägare 

Dispenser och tillstånd 
Berörd fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga erforderliga 
tillstånd (bygglov, tillstånd/dispens enligt miljöbalken m.m.) som erfordras för verksamhet 
och/eller för åtgärder inom sin fastighet. 

Respektive tillståndsmyndighet tar ut taxa för att behandla tillståndsansökan. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Tabell över fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Svanesund 2:2 Föreslagen detaljplan innebär att del av fastigheten Svanesund 2:2 

planläggs för att möjliggöra nya bostäder och förskola. Områden som 
planläggs som kvartersmark ska utgöra flera separata fastigheter som 
bildas genom avstyckning. De delar som planläggs som allmän plats är 
kvar i kommunens ägo men upplåts till Svanesund ga:1 genom ett 
anläggningsbeslut. 

Ängås S:2 Samfälligheten består av vägområde och ägs till största del av Orust 
kommun. Vägområdet är upplåtet till Svanesund ga:1. 

Kommunen ansöker om fastighetsreglering av Ängås S:2 till Svanesund 
2:2 i samband med plangenomförandet. 
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Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Gömme S:1 Samfälligheten består av en bäck som går längs med östra delen av 

planområdet och ligger inom naturmark. En mindre del av östra 
planområdet kommer att avvattnas till bäcken. Samfälligheten ägs till 
största del av Orust kommun. 
 
Kommunen ansöker om fastighetsreglering av Gömme S:1 till 
Svanesund 2:2 i samband med plangenomförandet. 

Mark ingående i allmän plats 
Del av fastigheten Svanesund 2:2 som ägs av Orust kommun ligger inom allmän plats och ska 
upplåtas till Svanesunds ga:1.  

Fastighetsbildning 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft och vägar samt va- och dagvattenanläggningar byggts ut i 
erforderliga utsträckning, kan avstyckning för bostäder ske. Kommunen ansvarar för 
genomförandet av fastighetsbildning för den fastighet som har beteckning S, förskola på 
plankartan. Fastighetsbildning sker i en lantmäteriförrättning. 
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Del av Svanesund 2:2, se figur 48, 
planeras att regleras över till Svanesund 
7:20. Ansökan till Lantmäteriet sker 
genom överenskommelse om 
fastighetsreglering efter detaljplanen 
vunnit laga kraft.  

 

Figu r  48  Område  m ed  p l an be s t ämme l s e  f ö r  
bo s t a d  på  b i l d e n  o v an  p l an e r a s  a t t  r e g l e r a s  
t i l l  S v an e sund  7 :20 .  

Gemensamhetsanläggning 
Planförslaget har enskilt huvudmannaskap, vilket betyder att del av Svanesund 2:2 som ägs av Orust 
kommun och utgör allmän plats ska upplåtas till Svanesund ga:1. Del av befintliga vägar inom 
planområdet är redan idag upplåtna till gemensamhetsanläggningen Svanesund ga:1 och förvaltas av 
Centrala Svanesunds vägförening. Tillkommande anläggningar ska efter iordningställande överlåtas 
till Svanesunds ga:1.  

Naturmark som kommunen äger inom planområdet ska upplåtas till Svanesunds ga:1.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Gata  
Området ansluts till Färjevägen via en ny lokalgata och en ny korsning 50 m öster om korsningen 
mellan Färjevägen och Kaprifolvägen. Den nya lokalgatan korsar Almyrevägen i skärning för att 
kunna ansluta till Färjevägen. Detta innebär att Almyrevägen kommer behöva sänkas ca 1.4 m för 
att kunna anslutas till den nya lokalgatan.   

Befintlig fyrvägskorsning mellan Färjevägen/Kaprifolvägen/Alemyrevägen byggs om och 
anslutning till Färjevägen stängs. Boende på Ekebovägen kommer behöva använda den nya 
korsningen för att nå Färjevägen. För att inte belasta Almyrevägen kommer kommunen att bekosta 
och ordna skyltning för genomfartsförbud. 

Kommunen/Exploatör ska svara för anläggandet av allmänna gator inom planområdet. Efter 
utbyggnation och godkänd besiktning ska vägarna förvaltas gemensamt av fastighetsägarna genom 
en omprövning av den befintliga gemensamhetsanläggningen Svanesund ga:1.  

Vägarnas bredd är anpassade för räddnings- och renhållningsfordon. Gatorna ska utformas efter 
Va- och gatuutredningen.  

P-plats 
För anläggande av p-plats inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare. 

Anläggning för vatten och spillvatten 
Planområdet ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för va. Va-nätet kommer att byggas ut 
etappvis. Kommunen ansvarar för att bygga ut den del av va-nätet som leder fram till förskolan. 
Resterande va-nät planeras att byggas ut av exploatör efter genomförd markanvisning.  Efter 
utbyggnation ska va-ledningarna överlämnas till kommunen utan kostnad.  
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Anslutningspunkter för vatten och avlopp upprättas i varje fastighets omedelbara närhet. Avgifter 
för anslutning av fastigheterna debiteras i enlighet med vid tidpunkten gällande taxor. 

Dagvatten 
Planområdet ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten där utbyggnad av 
dagvattenledningar sker samtidigt som anläggandet för va-nätet.  

Respektive fastighetsägare ansvarar för avvattning inom den egna fastigheten, och 
samfällighetsföreningen ansvarar för avvattning inom allmän platsmark. Va-huvudmannen ansvarar 
för avledning av överskottsvattnet från fastighet eller allmän platsmark till recipient. 

Gatubelysning 
Kommunen ska svara för anläggandet av gatubelysning på allmänna platser inom planens södra 
område. Resterande gatubelysning på allmän plats ska byggas ut av exploatör efter markanvisning. 
Kommunen ska efter utbyggnad ansvara för drift och underhåll. 

El-, tele- och fiberförsörjning 
Utbyggnad och anslutning av el-, tele- och fiber-försörjning sker i samråd med nätägarna. 
Fastighetsägaren ansvarar för att samråda med respektive nätägare kring villkoren för anslutning. 
Flytt av befintliga ledningar som föranleds av exploatering bekostas av exploatören. 

Bergrensning 
För två områden på naturmark måste säkring mot bergras utföras innan berörda områden på 
kvartersmark får tas i anspråk för bebyggelse. Det ankommer på de aktörer som ska bebygga 
berörda områden att genomföra och bekosta detta. Nordväst om förskolan genomför och bekostar 
kommunen bergrensningen.  
 
Bergrensningen ska utföras av entreprenör med bergteknisk kompetens. Berörda områden ska efter 
att säkring utförts besiktigas av bergteknisk expertis innan utbyggnad kan påbörjas. Exploatörens 
åtagande i detta avseende regleras i genomförandeavtal. I genomförandeavtal ges exploatören rätt 
att utföra erforderliga åtgärder inom mark som ägs av kommunen. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Exploateringskalkyl 
Kommunens kostnader för planen utgörs av kostnader för planläggning samt utbyggnad av 
förskola och del av gata med tillhörande belysning samt va- och dagvattenanläggningar. 
Kommunen ska även stå för kostnaderna för borttagning av kvarvarande fornlämning, Långelanda 
84:1/L1968:731. Inom naturmark ska kommunen bekosta bergrensning nordväst om förskolan. 

Kommunen får löpande kostnader för drift och underhåll av va-anläggningar.  

Kommunen erhåller inkomster i form av anläggningsavgifter för vatten- och avlopp enligt vid varje 
tidpunkt gällande va-taxa. Kommunen förväntas få intäkter vid försäljning av mark efter 
genomförda markanvisningar.  
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Förrättningskostnader 
Kommunen ansöker om omprövning av gemensamhetsanläggningen Svanesund ga:1 avseende 
införlivande av anläggningar inom allmän plats. Förrättningskostnaden fördelas mellan kommunen 
och exploatör, vilket regleras i genomförandeavtalet.  

Kommunen ansöker och bekostar fastighetsreglering där samfälligheterna inom planområdet 
upplöses. 

Exploatörer står för förrättningskostnader vid avstyckning för tomter för bostäder.  

Kommunen står för förrättningskostnader för fastighetsreglering av Svanesund 7:20.  



5 1  O RU S T  K O M MU N  
 

MEDVERKANDE 
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Planhandlingarna har varit föremål för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 11 

oktober - 1 november 2021. Ett digitalt samrådsmöte avhölls den 18 oktober kl. 18:00. 

Under samrådet har det inkommit 13 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och 

kommenteras i denna samrådsredogörelse.  

 

Samrådsredogörelsen innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter under 

samrådsperioden samt redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av 

synpunkterna.  

Yttranden är redovisade i normal text och kommunens svar är redovisad i kursiv text. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens fysiska och digitala arkiv. 
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Länsstyrelsen pekar i sitt yttrande främst på oklarheter i planhandlingarna gällande geoteknik, 

buller, skyfallshantering och risk avseende farligt gods. Synpunkterna har föranlett att 

planhandlingarna har förtydligats och kompletterats. Statens Geotekniska Institut beskriver också 

ett antal oklarheter i planhandlingarna och bilagda utredningar som därefter kompletterats. 

Trafikverket pekar i sitt yttrande på oklarheter och ett antal synpunkter på gatuförslaget och hur det 

ansluter till Trafikverkets Färjevägen. De frågetecken som Trafikverket tar upp har medfört ett 

justerat gatuförslag.  

Vattenfall Eldistribution AB, Skanova AB och Ellevio har inga erinringar på planförslaget men 

inkommer med upplysningar som noteras och/eller beaktas i planförslaget.  

Ett antal privatpersoner med fastigheter i nära anslutning till planområdet har inkommit med 

synpunkter främst på hur planförslaget kan komma att påverka deras fastighet. Synpunkterna 

besvaras i samrådsredogörelsen och har delvis beaktats i granskningsförslaget.   
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Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, företag och föreningar, kända sakägare och sist 

andra än sakägare. Yttranden från myndigheter återges nedan i sin helhet. Yttranden från företag, 

föreningar, kända sakägare och andra än sakägare har sammanfattats. 

Kommunen undviker att skriva ut personuppgifter i dokumentet med undantag av 

fastighetsbeteckningar. Versionen som läggs ut på hemsidan har bortredigerat även 

fastighetsbeteckningen men originalversionen är allmän handling som kan begäras ut i fysisk form. 
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Yttrande nummer 1.6 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att frågor som kan innebära att bebyggelsen blir olämplig för människors hälsa måste 

lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 

prövas av Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

 Mellankommunal samordning blir olämplig. 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

Länsstyrelsen befarar dock att nedanstående prövningsgrund kan komma att påverkas negativt och 

därav behöver justeras och kompletteras inför granskingskedet. 

 Bebyggelse riskerar bli olämplig för människors hälsa och säkerhet, geoteknik, buller, 

skyfall och farligt gods. 

Hälsa och säkerhet 

Geoteknik 

Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till statens geotekniska instituts yttrande. 

Kommentar :  Se y t t rande o ch svar  på SGI :s  y t t rande  på s ida 10.  

Buller 

Området har tidigare varit föremål för planprogram där Länsstyrelsens yttrade sig enligt följande 

”Ur hälsosynpunkt är det viktigt att bostadsområden är så tysta som möjligt så Länsstyrelsen delar 

kommunens plan att inte förtäta byggnationen nära Färjevägen så länge som den utgör en 

genomfartsled.” 

I den aktuella detaljplanen för norra området anser Länsstyrelsen att bullerutredningen behöver 

kompletteras för att visa hur bullersituationen är i planens södra del, i område för bostäder närmast 

Färjevägen. Enligt bullerutredningen ligger bullernivåerna för ekvivalent ljudnivå nära 60 dBA. De 

planerade byggnaderna i området nära Färjevägen saknas i den bifogade bullerutredningen. Det 

behöver utredas om det behövs skyddsåtgärder eller planbestämmelser för dessa bostäder. 

Kommentar :  Den ekvivalenta  l judnivån för  fö res lage t  område för  bos tadsbebygg e l s e  l i gg er  
som högs t  inom 50-55 dB.  Planbeskrivn ingen har komple t t erats  med kartb i laga som 
i l lus t r erar  t i l lkommande bebygge l s e  o ch ekvivalent  l judnivå  samt med bedömning o ch råd 
gäl lande ut förande .  Inga särski lda å tgärder  på bos tadsbebygge l s e  bedöms krävas .   
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I  utredningen  föres logs  bebygge l s e  närmre Fär jevägen,  men har utgå t t  f rån de ta l jp lanen som 
al l t så hål l e r  e t t  s törre  avs tånd från Fär jevägen.  

Skyfall 

Kommunen behöver tydligare redovisa vilka åtgärder som krävs för att konsekvenserna vid ett 

skyfall ska bli acceptabla. I planbeskrivningen står att risk avseende skyfall och dagvattenhantering 

hanteras genom två uppsamlande anläggningar för fördröjning och rening av dagvattnet. I övrigt 

nämns inte skyfall i planbeskrivningen eller plankartan. I VA- och gatuutredningen, där även skyfall 

ingår, nämns åtgärder som höjdsättning, avskärande diken och anläggningar för fördröjning för att 

hantera konsekvenserna av ett skyfall. Nödvändiga åtgärder behöver arbetas in i planbeskrivning 

och vid behov regleras på plankartan. Om det t.ex. är en förutsättning att det finns en 

fördröjningsanläggning med en viss volym eller ett dike på en specifik plats så behöver dessa 

säkerställas på plankartan. Se även Dagvatten/markavattning. 

Kommentar :  Planbeskr ivningen  har  för tydl igats  gäl lande åtgärder  fö r  sky fa l l  o ch 
dagvat tenhante r ing .  Plankartan har  komple t t era ts  med bes tämmel ser  fö r  dagvat tenmagas in .  

Farligt gods 

Kommunen har tagit fram en riskutredning som beskriver riskerna utifrån transporter med farligt 

gods, drivmedelsstation och Solaster AB. Länsstyrelsen instämmer i att drivmedelsstationen inte 

påverkar området. Av riskutredningen framgår att de begränsade transporterna till Solaster AB inte 

heller bedöms utgöra någon risk för det planerade området. Samtidigt står att transporter kan ske 

dagligen och att de ibland kommer med färjan. Länsstyrelsen bedömer att kommunen behöver 

förtydliga varför slutsatsen ändå blir att transporterna inte utgör någon risk för det planerade 

området. 

Länsstyrelsen vill poängtera att vi i detta ärende inte har tagit ställning till de delar av 

riskutredningen som rör ny väg och broförbindelse och eventuell klassning av denna som 

transportled för farligt gods. Riskutredningen hänvisar på flera ställen till Riktsam. I Västra 

Götaland gäller Länsstyrelsens riskpolicy och inte Riktsam. 

Kommentar :  So las ter  AB för  ingen s tat i s t ik på v i lken färdväg tran spor terna väl j e r  men 
uppger  (2022) a t t  man i  huvudsak kör v ia  länsväg 160 . Uppskattn ingsv is  väl j e r  ca ¾ 
länsväg 160.  Transpor t  v ia fär jan med far l ig t  gods  måste  anmälas i  fö rväg .  Fär jereder i e t  
uppger  (2022)  a t t  fär jan be träds med far l ig t  gods  1 -2 gånger  i  v e ckan, varav de t  t i l l  s törs ta 
de l  är  diese l  t i l l  tankstat i onen .  Trots  a t t  ingen  exakt uppg i f t  om antal  t ranspor ter  g enom 
samhäl le t  f inns  har Swe co  Environment AB bedömt at t  r i sken för  en far l ig t  gods  o ly cka 
med e f t e r fö l jande pö lbrand vara mycket  l i t en  o ch at t  ingen  anpassn ing bedöms behöver  göras  
av  p lanförs lage t .  Kommunen de lar  Sweco  Environment ABs bedömning .    

Om det  t ro ts  al l t  skul l e  ske en o ly cka med pö lbrand f inns ingen r i sk  för  spr idning  mot de t  
aktue l la planområdet  då infar t  o ch  he la  planområde t  lu tar  uppåt f rån Fär jevägen .  

Kommunen tar  med s ig  t i l l  f ramtida r i skutredn ingsbe s täl lningar a t t  Länss tyre l s ens  
r i skpo l i cy  ska användas o ch inte  Riktsam.   

Råd enligt PBL och MB 

Trafikverket 

Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande i sin helhet. 

Kommentar :  Se y t t rande o ch svar  på Traf ikverke ts  y t t rande  på s ida 12.  
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Dagvatten/markavvattning 

Kommunen behöver säkerställa volym/area i plankartan för dagvattnet, och även markera i vilka 

områden underjordiska magasin är planerat. Förutsatt de föreslagna fördröjning och 

reningsåtgärder som finns föreslagna utförs så kommer genomförandet av planen inte att försämra 

statusen eller försvåra uppnåendet av god status i vattenförekomsten. 

Anläggandet av avskärande diken för att skydda mot vatten samt att avvattna naturmarken är att 

betrakta som markavvattning. 

Enligt miljöbalkens definition 11 kap. 2§, 2 andra stycket ” markavvattning: en åtgärd som utförs 

för att avvattna mark, när det inte är fråga om avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller 

tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet är att varaktigt öka en fastighets 

lämplighet för ett visst ändamål.” 

Det är alltid syftet med åtgärden som avgör om den räknas som markavvattning eller inte. Om 

syftet är att permanent ändra markens lämplighet för ett ändamål, som tillexempel för odling, 

bebyggelse eller torvtäkt, räknas det som markavvattning. Det är effekten av markavvattningen som 

ska vara varaktig. 

Markavvattning är förbjudet i Västra Götaland vilket innebär att man måste söka dispens från 

förbudet, vilket görs hos Länsstyrelsen. Ansökan kan göras till Länsstyrelsen om alla deltagare är 

sökande. Om det är påverkan på enskilda intressen eller att det framkommer ersättningsanspråk får 

ansökan göras till Mark-och miljödomstolen. 

Kommentar :  Planbeskr ivningen för tyd l igas  så  at t  de  f ramgår at t  d e  fö res lagna å tgärderna 
för  fö rdrö jning  o ch ren ing  planeras  at t  ut föras .  Plankartan komple t t eras  med  en 
bes tämmelse  om fördrö jningsmagas in .  Orust  kommun kommer at t  an lägga 
fördrö jningsmagas in  i  samband med uppförandet  av  f örsko lan .  

I  Norconsul t s  VA- och ga tuutredning föres lås  diken och kants ten  at t  anläggas  fö r  a t t  
av leda y t l i g t  dagvat ten som annars  r i skeras  a t t  ansamlas inv id byggnaden ,  v i lket  in te  
innebär en  försämring av  möj l ighe ten för  in f i l t ra t ion  t i l l  g rundvat tne t  ovanför  e l l e r  nedan för  
dikena .  Mil jöbalks lags t i f tningen bedöms inte  vara  t i l lämpbar i  de t ta  fal l ,  u tan kommunen 
anser  at t  Naturvårdsverke ts  väg ledn ing o ch för tyd l igande angående markavvat tning  ska 
användas i  s täl l e t :  ”Vallar  e l l e r  andra åtgärder  som är t i l l  fö r  at t  skydda mot y t l i g t  
r innande vat t en i  samband med regn ,  snösmältning  e l l e r  avverkningar uppströms bör  inte  
anses  vara markavvat tning”.  Sy fte t  med d ikena är  a l l t så a t t  fö rebygga  o lägenheter  inom 
planområdet  t i l l  fö l jd  av  dagvat ten ( t i l l f ä l l i ga  f löden  av regnvat ten,  smältvat t en o ch 
spo lvat t en  samt framträngande grundvat ten)  genom at t  sådant  vat t en av leds  i  d ikena.  
Eftersom av ledningen inom deta l jp lanen inte  enbart  görs  fö r  en  v is s  e l l e r  v i s sa  fas t ighe ters  
räkning är  de t  per  de f ini t i on av loppsvat t en som avse s  (9 kap 2 § p  3 mi l jöba lken) .  
Avledande av  av loppsvat t en omfat tas  in te  av  markavvat tn ingsbes tämmelserna e f t e r som 
av loppsvat t en  ut try ckl ig en  har  undantag i t s  i  de f in i t i onen av markavvat tning  i  11 kap 2 § 
mil jöbalken.  Kommunen har på grund av de t ta  g jor t  bedömningen  a t t  de t  vat t en  som av leds  
genom dikena de f in i t ionsmäss ig t  är  av loppsvat t en o ch  at t  v erksamhe ten  at t  u t fö ra o ch  hål la 
dikena därmed inte  kan vara markavvat tning .  

Kommunen kommer at t  lämna in en anmälan om vat tenverksamhet  fö r  anläggn ing av  
dagvat tendammen och  dagvat tenmagas ine t .  

Natur 

Det finns alléer och stenmurar inom området. De är värdefulla för den biologiska mångfalden och 

bör bevaras i möjligaste mån. Likaså gäller för den spärrgreniga eken och askträden. 
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Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 

naturmiljön (7 kap. 11 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får vi ge dispens från förbudet i 

det enskilda fallet. 

Inventering har gjorts av sandkrassing samt vivel och där föreslås kompensationsåtgärder. 

Kommunen bör ta hjälp av botaniskt sakkunnig. 

Kommentar :  Kommunen de lar  bedömningen v i lket  är  beskr ive t  i  p lanbeskrivningen.  

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Kulturmiljö 

Området för detaljplan Svanesund centrum, norra har omfattats av arkeologisk utredning och 

arkeologiska förundersökningar under den pågående planprocessen. Planbeskrivningens 

redogörelse för ingående fornlämningar och deras fortsatta hantering är korrekt. 

Länsstyrelsen bedömer att planerad användning av planområdet har tagit hänsyn till aktuella 

kvarliggande fornlämningar då samtliga ligger nu inom allmän plats Natur. Frånsett L1968:731 

Boplats. 

L1968:731 Boplats kommer i konflikt med delområde för planerade bostäder. Om detta har 

kommunen haft samråd med Länsstyrelsen, där Länsstyrelsen har öppnat för undersökning och 

borttagande. Därav har det genomförts en arkeologisk förundersökning som led i borttagande, 

vilket har resulterat i ett gott planeringsunderlag för en arkeologisk undersökning som ett sista steg. 

För att initiera ett borttagande av L1968:731 Boplats behöver kommunen inkomma med en 

ansökan om ingrepp i fornlämning. Länsstyrelsens beslut om arkeologisk undersökning kommer tas 

först efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Anledningen till detta är att inte riskera ett onödigt 

borttagande i det fall detaljplanen inte realiseras. 

Vad gäller fornlämningsområden och landskapsbild. Flerbostadshus på höjden beskrivs bli fem 

våningar högt. Risk finns att denna höjd medför ett dominerande inslag i landskapsbilden och även 

bryta siktlinjer för gravmiljöerna i krönläge, det vill säga L1968:434, Stensättning, L1968:1016 

Stenkammargrav, L1968:1017 Stensättning. 

Länsstyrelsen efterlyser fotomontage, med vypunkter från de aktuella fornlämningarna, för att 

bättre kunna bedöma byggnadernas visuella påverkan på dessa kulturmiljöer. Notera att 

kommunens plan- och illustrationskartor förekommer ett felaktigt fornlämnings-R. Se höjden, SÖ-

delen av området, vid höjdvärdet +34,73. 

Kommentar :  Ansökan om ingrepp i  fo rnlämning  kommer at t  lämnas in e f t e r  antagen  
de ta l jp lan  av kommunen o ch exploatör  ( r eg l e ras  då i  exploater ingsavta l ) .   

Fotomontage  har tag i t s  f ram v i lket  v i sade a t t  samråds förs lage t s  högs ta t i l låtna hö jd  på 
byggnader  skymde hor isont l in jen från fornlämning L1968:1017. I  samråd med 
Länss tyre l s en har  där för  den högs ta t i l låtna nockhö jden sänkts  f rån 17,5 m t i l l  15 m i  
plankartan för  a t t  inte  övers t iga krönläge t .  Bebygge l s en bedöms med jus ter ingen inte  skada 
kulturmil jön kr ing  fornlämningarna.  
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Figur 1 Fotomontage från vy L1968:1016, samrådsförslag 

 

Figur 2 Fotomontage från vy L1968:1017, samrådsförslag 

 

Figur 3 Fotomontage från vy L1968:1016, granskningsförslag 

 

Figur 4 Fotomontage från vy L1968:1017, granskningsförslag 

 

Figur 5 Foto taget med vy ungefär från L1968:1017 

Grundkartan har  a jour för t s  o ch rät tat  t i l l  f e lakt ig  f o rnlämnings -R som inte  l i gger  i  
fo rnsök.  

Jordbruksmark 

Kommunen har bedömt att jordbruksmarken i planområdet inte är brukningsvärd. Därmed så 

hindrar inte 3 kap 4 § miljöbalken att jordbruksmarken tas i anspråk för annat ändamål än 

jordbruksproduktion. 

Kommentar :  Noteras .  

Koppling till miljömålen 

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. 

PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt 

miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. En 

översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer saknas vilket gör det svårt att bedöma föreslagna 

åtgärder från miljösynpunkt. 

Kommentar :  Planbeskr ivningen har  komple t t era ts  e f t e r  synpunkten .  

Behovsbedömning 
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Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön, således behöver 

inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

Kommentar :  Noteras .  

Yttrande nummer 1.6 (bi laga)  

Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas till människors hälsa och säkerhet samt 

risken för olyckor, översvämning och erosion. Med hänvisning till 2 kap 4-5 § i PEL anser SGI att 

geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion ska klarläggas i 

planskedet.  

Stabiliteten för planområdet har utretts i [PM Geoteknik]. Baserat på utförda 

släntstabilitetsberäkningar bedöms stabiliteten vara tillfredsställande för befintliga och planerade 

förhållanden. I planområdets norra del tillåts byggnader med nockhöjden 17,5 m. Kvartersmarken 

angränsar till en slänt i nord-sydlig riktning som enligt SGU:s ytjordartskarta utgörs av postglacial 

sand i sin övre del och av glacial lera i sin nedre del. SGI efterfrågar ett klarläggande av stabiliteten i 

denna slänt för befintlig och planerade förhållanden, vilket inkluderar både byggnadernas som 

lokalgatans stabilitet m.h.t. till möjliga maximala mark och trafiklaster.  

Östra och västra delarna av planområdet anges i [PM Geoteknik] utgöras av berg i dagen. SGI anser 

att berg i dagen samt tunna jorddjup ovan berg ska karteras så att gränsen mellan berg och 

(mäktigare) jordlager blir verifierad. Gränsen mellan jord- och bergområden påverkar 

stabilitetsbedömningen för planområdet i norr och i öster mot vattendraget. Om det finns 

jordslänter mellan kvartersmarken och vattendraget anser SGI att stabiliteten för slänterna behöver 

klarläggas.  

SGI anser att risken för blockutfall ska klarläggas av bergteknisk sakkunnig med avseende på 

bergslänters stabilitet samt eventuell förekomst av lösa block i terräng. Även block som finns 

utanför planområdet men som riskerar att falla innanför planområdet behöver beaktas. 

Kommentar :  Den geo tekni ska utredningen har komple t t erats  med för tydl iganden gä l lande 
s tab i l i t e t en i  nämnd s länt .  I  samrådsunder lage t  ing i ck av miss tag  inte  de t  berg t ekniska PM 
som tag i t s  f ram för  p lanområdet .  Utredn ingens rekommendat ioner  har  arbe tats  in i  
g ransknings förs lage t  o ch b i läggs  granskningshandl ingarna.   

Yttrande nummer 1.7  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Genomförandetid bör anges i anslutning till planbestämmelserna  

Planens genomförandetid framgår inte av plankartan, vilket det bör göra på grund av följande skäl. 

Vid framtagande av detaljplaner som följer Boverkets föreskrifter respektive allmänna råd BFS 

2020:5 respektive 2020:6 behandlas genomförandetid inte som en planbestämmelse. Det anges 

dock i konsekvensutredningen till BFS 2020:6 på s. 24. ”Genomförandetiden är inte en 

planbestämmelse men informationen om vilken genomförandetid som gäller behöver tydligt framgå 

av detaljplanens redovisning. Genomförandetiden kan därför, trots att det inte är någon 

planbestämmelse, redovisas under en egen rubrik i listan med planbestämmelser.” Boverket föreslår 

i det allmänna rådet, avsnitt 2.1, att rubriken ovanför texten om genomförandetiden ska vara 

”Genomförandetid”. 
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Kommentar :  Detal jp lanen tas  f ram enl ig t  BFS 2020:5 -6 v i lken kommunen to lkade  som at t  
g enomförandet iden inte  längre  kunde redov isas  på plankartan.  Synpunkten  note ras  o ch  
jus teras  t i l l  g ranskning -  o ch antagandehandl ingar .   

Markägoförhållanden - samfälligheter 

Under rubriken Markägoförhållanden på sidan 7 samt Markägare på sidan 38 i planbeskrivningen 

redovisas inte att planområdet även omfattar del av Gömme s:1, där det inte är utrett vilka som är 

delägare i samfälligheten. 

Kommentar :  Planbeskr ivningen komple t t eras  med uppg i f t en.  

Rapportera in förbättringar av gränskvalitet  

Lantmäteriet konstaterar att kommunen förefaller ha gjort inmätningar av gränspunkterna kring 

Svanesund 2:103 som angränsar till planområdet. De aktuella gränspunkterna finns inte 

uppdaterade i den digitala registerkartan.  

Planområdesgränsen sammanfaller vidare med gränsen mot Svanesund 7:3 som i digitala 

registerkartan har en mätningsnoggrannhet på 0,25 meter, vilket är lämpligt att förbättra. Har även 

denna gräns kvalitetsförbättrats? 

Det är av stor vikt att förbättringarna även förs över till registerkartan för att underlätta i 

samhällsbyggnadsprocessen bland annat vid framtida fastighetsbildning. I HMK – Digital 

grundkarta finns en tydlig rekommendation om att så ska ske. Om det är oklart hur detta ska gå till, 

tag gärna kontakt med Lantmäteriets geodatasamordnare. 

Kommentar :  Gränspunkte rna har e f t e r  synpunkten skickats  in t i l l  den d ig i tala 
reg i s t erkar tan.   

Svanesund 7 :3s väs tra gräns bedöms inte  kunna kva l i t e t s säkras med s törre  
mätningsnoggrannhet  än 0 ,25 m.  Redov isn ing  av  gränsen mot Svane sund 7:3 r edo v isas  e f t e r  
synpunkten med en  högre  o säkerhe t .  

Markanvisningsavtal aktuellt men innehållet redovisas inte  

I planbeskrivningen anges att markanvisningsavtal ska upprättas, men inget ytterligare anges om 

innehållet. 

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra markanvisningar, redan i 

samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt 

eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 

Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 

och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna. 

Kommentar :  Kommunstyre l s ens  utskot t  fö r  samhäl lsutve ckl ing  gav den 11 oktober  2021 
förval tning en i  uppdrag at t  markanvisning  ska ske f örs t  e f t e r  antagen de tal jp lan.   

Genomförandebeskrivningen har komple t t erats  med  informat ion om avtalens  huvudsakliga 
innehå l l .   

Fastighetsrättsliga konsekvenser  

I tabellen över fastighetsrättsliga konsekvenser på sidan 41 i planbeskrivningen saknas redovisning 

av på vilket sätt de samfälligheter – Ängås s:2 och Gömme s:1 påverkas av plangenomförandet. 
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Kommentar :  Planbeskr ivningen har  komple t t era ts  e f t e r  synpunkten .   

Omdragning av alemyrsvägen? 

Av dokumentet illustrationsplan förefaller det som att anslutningen till Alemyrsvägen innebär att 

den ledas in genom planområdet. Det framgår dock inte så tydligt i övrigt av planbeskrivningen hur 

Alemyrsvägen påverkas. Detta bör framgå av planbeskrivningen och det bör även finnas någon 

skrivning om att Svanesund ga:1 ska omprövas på det sätt som är aktuellt. 

Kommentar :  Plan-  o ch  genomförandebeskr ivning har för tydl igats  avseende  omdragning av  
Almyrevägen o ch omprövning av  gemensamhe tsanläggningen.   

Delar av planen som bör förbättras 

Inga administrativa gränser eller bestämmelser  

Av den trevliga beskrivningen under rubriken Plankarta på sidan 28 i planbeskrivningen framgår att 

det kan finnas administrativa gränser och bestämmelser. Under förutsättning att planen tas fram 

enligt BFS 2020:5-6 finns det inte längre några administrativa bestämmelser. Vad gäller 

administrativa gränser kan samma manér användas, men kallas numera sekundär egenskapsgräns. Se 

gärna informationen på Boverkets PBL kunskapsbanken. Beskrivningen bör uppdateras. 

Kommentar :  Planbeskr ivningen innehö l l  en ä ldre  t ext  som inte  längre  är  aktue l l .  
Planbeskr ivningen  jus teras  e f t e r  synpunkten .  Detal jplanen tas  f ram en l ig t  BFS 2020:5 -6.  

Skyddsbestämmelse saknas i plankartan  

I planbeskrivningen redovisas på sidan 31 en förklaring kring syftet med en skyddsbestämmelse 

med beteckningen q1. Denna bestämmelse finns inte med i plankartan. 

Kommentar :  Planbeskr ivningen jus t eras  e f t e r  synpunkten.  

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 

bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 

Områden utan prickmark 

Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att två långsmala egenskapsområden som ligger i 

utkanten av kvartersmark förefaller sakna beteckningen prickmark (se röda pilar i utdrag ur 

plankartan). Om detta inte är avsiktligt behöver det förstås åtgärdas. 

Kommentar :  Utskri f t en från dwg t i l l  pdf  ju s t eras  så  at t  pr i ckmarken tydl igare  syns i  
kartan.  

Förväxling av beteckningar i illustrationsplanen  

I dokumentet Illustrationsplan verkar en förväxling av de gröna färgerna ha skett i 

teckenförklaringen. I kartan är kvartersmarken mörkt grön, medan av teckenförklaringen framgår 

att kvartersmark är ljust grön. För naturmark gäller det omvända förhållandet. 

Kommentar :  I l lus trat ionsp lanen jus teras  e f t e r  synpunkten.  

Yttrande nummer 1.5  
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Trafikalstring 

Trafikverket har tagit del av bifogad trafikutredning. Planförslaget behöver kompletteras med 

uppgifter om hur den ökade trafikalstringen bedöms påverka det statliga vägnätet. Utredningen ska 

utgå från prognosår 2040. 

Planförslaget bör kompletteras med konsekvenser för Svanesunds färjeled. Trafikverket vill 

informera om att det finns begränsade möjligheter för kapaciteten för Svanesundsleden vilket 

planupprättarna ska förhålla sig till. 

Kommentar :  Den to tala traf ikals tr ingen från exploa ter ingen bedöms b l i  ÅDT 823 f /d 
varav antale t  bi l r e sor  knutna t i l l  fö rsko lan förväntas  vara  ÅDT 416 f/d ,  a l l t så ne t to  ca 
400 f/d y t t er l i gare  b i l r e so r  som be las tar  Fär jevägen.  

Genere l l t  i  Orust  kommun pendlar  ca 40 % av be fo lkningen i  arbe ts fö r  å lder  ut  f rån 
kommunen t i l l  s i t t  arbe te .  Merpar ten  som pendlar  f rån Svane sund t i l l  annan kommun antas  
ta vägen över  fär jan var för  man kan anta a t t  nya bo s täder  inom området  kommer öka 
be las tn ingen på fär jan ,  v i lket  i  s in tur  kan påverka köerna t i l l  fär jan under  rusnings t ider .  
Kommunen bedömer tro ts  de t  at t  konsekvensen av nya bos täder  inom detal jp lan för  
Svanesund centrum norra  o ch Svanesund centrum södra är  godtagbar .  För at t  mi ldra 
konsekvenserna av längre  köer  arbe tar  kommunen fö r  en buss förbinde ls e  f rån Svanesund t i l l  
Stenungsund och  v idare  mot Göteborg  samt at t  fär jan skul le  kunna köra d irekttra f ik under  
längre  per ioder ,  om behove t  s enare  uppstår .  

Väganslutning 

Enligt planförslaget ska en väg från planområdet anslutas direkt till befintlig anslutning mot väg 

770. Trafikverket bedömer att befintlig fyrvägskorsning med lokal parallellgata i dagsläget innebär 

en komplicerad trafiksituation och att föreslagen åtgärd med ökad trafik till och från området 

innebär att situationen förvärras ytterligare. Trafikverket råder emot etablering av fyrvägskorsning. 

En fyrvägskorsning med mer än 100 inkommande fordon (ÅDT-Dim) på minst belastade 

sekundärväg bör av trafiksäkerhetsskäl normalt delas upp i två förskjutna 3-vägskorsningar. 

Kommunen bör se över den föreslagna vägutformningen. 

För ny eller ändrad anslutning till väg 770 ska kommunen upprätta ett anslutningsärende. Detta 

görs på Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-

om-anslutning-till-allman-vag/ 

Kommentar :  Gatu förs lage t  har  e f t e r  d ia log  med Tra f ikverket  jus terats  så at t  den be f int l i ga 
korsningen s tängs  o ch planområdet  samt be f in t l i ga bos täder  på Ekebovägen nås genom en ny 
infar t ,  ca  50 m ös ter  om den be f int l i ga fy rvägskorsningen.  Fyrvägskorsn ing en de las  upp i  
två försk jutna 3 -vägskorsningar .  

Ett  ärende för  ändrad ans lutning  har upprät ta ts .  

Buller 

Trafikverket har tagit del av bifogad bullerutredning och förutsätter att kommunen beaktar de 

åtgärdsförslag som presenteras i utredningen för att säkerställa att bullerriktvärdena inte överstiger 

kraven enligt bullerförordningen (SFS 2015:216). 

Kommentar :  Inom planområdet  fö res lås  ingen bebygge l s e  inom områden s om r iskerar  
övers t iga 55 dBA.  

Geoteknik 

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/
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Trafikverket noterar att en geoteknisk utredning har tagits fram och att det i den framgår att 

sydvästra delen av planområdet utgörs av sättningsbenägen lera. I utredningen föreslås 

stabilitetshöjande åtgärder för att motverka sättningar. 

Trafikverket förutsätter att det i det fortsatta plan- och projekteringsarbetet säkerställs att den 

tillkommande bebyggelsen inte medför sättningar, stabilitetsförändringar eller liknande som kan 

komma att påverka väg 770 negativt. 

Kommentar :  Noteras  o ch  beaktas .   

Dagvatten och skyfall  

Enligt bifogad dagvattenutredning redovisas avrinningsvägar varav två stycken som leds under väg 

770. Kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom planområdet och inte påverkar 

Trafikverkets dike på något sätt. Väg 770 är endast till för vägens avvattning och Trafikverket tar 

inte emot vatten från andra verksamheter. Diken, trummor och andra anläggningar för hantering av 

dagvatten är dimensionerade för vägens behov och inte för exploatering i dess närhet. Det behöver 

redovisas och tydliggöras att planförslaget inte innebär ökade vattenflöden till diken och trummor 

tillhörande väg 770. 

Kommentar :  Nya dagvat tenledningar  o ch an läggningar kommer ut föras  fö r  dagvat ten  från 
planområdet .  Dessa kommer däre f t e r  l edas  t i l l  de t  kommunala dag vat tennäte t .   
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Yttrande nummer 1.1  

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall har inget att erinra. 

Kommentar :  Noteras .  

Yttrande nummer 1.2  

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller 

skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 

åtgärden även bekostar den. 

Kommentar :  Noteras .  

Yttrande nummer 1.12  

Ellevio har en luftledning inom planområdet som berörs av planförslaget och förutsätter att 

ledningen får vara kvar i sitt läge på allmän plats och kvartersmark. 

För att elförsörja området har två områden reserverats för transformatorstationer (nätstationer). 

Ellevio förutsätter att nya ledningar får placeras i allmän plats. 

Runt en nätstation ska det finnas ett två meter fritt utrymme, ett så kallat arbetsområde, detta kan 

utgöras av E-område. Förutom arbetsområdet krävs ytterligare tre meter byggnadsfritt område, 

totalt sett fem meter från nätstationsbyggnaden. Inom den femmeterszonen får inga byggnadsdelar 

finnas, detta med anledning av brandrisk. De ytterligare tre metrarna, från arbetsområdet, kan 

utgöras av E-område, prickad mark eller allmänplats som inte ska bebyggas. 

Ellevio ser positivt att nätstationen placeras inom parkeringsytan vid skolan. Ingen parkeringsplats 

får anordnas i direkt anslutning till nätstationen utan här behöver det vara ett två meter fritt 

område. Parkeringsplats kan anordnas två meter från nätstation. 

I samband med byggnationen av området vill Ellevio vara en del i exploateringen och samförlägga 

våra kablar med byggherren. Ellevio uppmanar att kontakt tas i ett tidigt skede i projekteringen och 

eventuell upphandling för samförläggningsfrågor. 

Kommentar :  Be f int l i g  luf t l edni ng får  enl ig t  plan förs lage t  l i gga kvar .  Angivna avs tånd 
beaktas i  planförs lage t .   

Yttrande nummer 1.11  

Västtrafik ser positivt på att planen medger en utbyggnad av bostäder och förskola i nära anslutning 

till befintlig kollektivtrafik. Genom att utveckla bostäder och verksamheter i lägen som dessa ges 

förutsättningar för hållbara persontransporter. Svanesund som är en av kommunens större tätorter 

ligger utmed ett lokalt kollektivtrafikstråk. Förbindelser med kollektivtrafik finns, precis som 

beskrivs i planprogrammet, till både centralorten Henån och till det regionala kollektivtrafikstråket 

utmed v 160. Tätorten är även kopplad, genom anslutning via färjan, till det lokala 

kollektivtrafikstråket inom Stenungsunds kommun på fastlandssidan. Det är positivt att Orust 
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kommun planerar för en utbyggd cykelinfrastruktur inom Svanesunds samhälle. Trygga och tydliga 

gång- och cykelstråk ökar kvalitén även på kollektivtrafikresan då gång-/cykellänk ofta är en del av 

reskedjan och ökar möjligheten att ta sig trafiksäkert till hållplats. Västtrafik har inget att erinra mot 

planförslaget. 

Kommentar :  Kommunen ins tämmer o ch  noterar  y t t randet .   
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Yttrande nummer 1.3  

Undertecknad ser en risk att Almyrevägen kommer användas som infart till det nya bostadsområdet 

istället för den föreslagna in och utfarten från Färjevägen. Undertecknad anser att det bör övervägas 

att bygga farthinder för att minska antalet bilförare som tar Almyrevägen som genväg. 

Undertecknad anser att Almyrevägen inte är anpassad för en ökande trafikmängd.  

Undertecknad föreslår att Almyrevägen ska fortsätta ligga parallellt med Färjevägen eftersom det är 

en populär gång- och cykelväg för barn på väg till skola och fritidsaktiviteter. 

Undertecknad undrar vem som kommer att ha ansvar för underhållet av den föreslagna 

dagvattendammen och menar att det är viktigt att dammen utformas på ett sådant sätt att den är 

tillgänglig för underhåll för att inte bli ett tillhåll för mygg och andra insekter som kan skapa obehag 

för de närmast boende.  

Undertecknad önskar att den radhuslänga som föreslås i det sydöstra planområdet planeras så att 

insyn och skuggning minimeras för rubricerad fastighet. 

Kommentar :  Kommunen kommer at t  sky l ta om genomfarts förbud från den nya infar ten mot 
Almyrevägen o ch v id korsningen Almyrevägen/Bäckvägen för  at t  fö rhindra genomfart .  
Skul le  de t  t ro ts  sky l tning  uppstå pro blemat ik med fö rbipasserande fordon f inns  y t t er l i gare  
åtgärder  at t  in föra .  Fas t ighe tsägaren kan då kontakta kommunen.  

Kommunen ser  l iksom under te cknad pos i t iv t  på  e t t  gång -  o ch cyke l t raf ik  paral l e l l t  med 
Fär jevägen o ch jus terar  planförs lage t  så  a t t  Almyrev ägen l igger  kvar i  be f in t l i g t  läge .  
Vägens hö jd kommer at t  anpassas  t i l l  en ny  infar t .  

VA-huvudmannen kommer at t  ansvara för  underhå l l e t  av  dagvat tendammen, s om f ly t ta ts  
väs teru t  i  g ransknings förs lage t .  

Planförs lage t  har  jus terats  o ch innebär e t t  ökat  avs t ånd mel lan ny bebygge l s e  o ch aktue l l  
fas t ighe t .   

Yttrande nummer 1.10  

Undertecknad ser positivt till att Svanesund utvecklas som ort men har ett antal synpunkter på 

planförslaget.  

Risker 

Undertecknad ställer sig frågande till en formulering i planbeskrivningen ”det föreligger ingen risk 

för påverkan av stigande vatten, varken inom planområdet, Svanesunds centrum eller på 

tillfartsvägar.” och redogör för exempel där närområden påverkats av extrema skyfall vilka har 

påverkat infrastruktur, byggnader och anläggningar. Undertecknad kan inte acceptera nuvarande 

formulering i planbeskrivning och önskar att kommunen utreder frågan gällande risker. 

Kommentar :  Skr ive l s en  som under te cknad re f e r erar  t i l l  i  p lanbeskrivn ingen behandlar  
r i sken avseende planområdets  påverkan  v id s t igande  havsvat t en .  Frågan om påverkan v id 
sky fal l  har  utre t t s  o ch be skrivs  under  rubr iken ”Dagvat ten” i  p lanbeskrivn ing en.  
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Ianspråktagande av jordbruksmark 

Undertecknad beskriver att uppgiften om att del av planområdet inte har brukats för jordbruk är 

felaktig och menar att marken har använts för betesmark senast i år. 

Kommentar :  Kommunen har sedan förvärv  av  marken inte  arrenderat  ut  y tan f ör  be te smark  
e l l e r  ens i lage .   

Trafik på Färjevägen 

Undertecknad beskriver rådande problematik kring Färjevägen avseende säkerhet och ljudnivåer 

samt att lösningen ofta beskrivs genom en ny broförbindelse. Undertecknad ställer frågan vad 

kommunen kommer att göra tills frågan är löst. Undertecknad anser att åtgärder måste göras för att 

öka trafiksäkerheten. Undertecknad ställer sig kritisk till att kommunen lägger ifrån sig ansvaret till 

Trafikverket samt att samarbetet mellan myndigheterna måste förbättras.  

Undertecknad föreslår att kommunen förbättrar trafiklösningen i planförslaget, sänker hastigheten 

på Färjevägen till 30 km/h, inför fler säkra passager i höjd med Ekebovägen, inför farthinder.  

Kommentar :  Kommunen arbetar  akt iv t  med frågan at t  fö rbät tra tra f iksäkerhe ten längs  med 
Fär jevägen  där  Traf ikverket  är  huvudman . En Lokal t ra f ikföreskr i f t ,  LTF har  tag i t s  f ram 
med förs lag  om hast ighe tssänkning t i l l  40 km/h längs  bland annat Fär jevägen .  Kommunen 
för  en kont inuer l ig  dialog  med Traf ikverket  om förbät trande åtgärder .  Plan förs lage t  innebär 
o ckså en ny säker  över far t  fö r  gående  där den be f in t l i ga fy rvägskorn ingen idag l igger .  

Traf ik förs lage t  jus t eras  så  at t  den be f int l i ga  fy rvägskorningen ersät t s  med två 
tr evägskorsn ingar v i lket  ökar traf iksäkerheten.   

Brandsäkerhet 

Undertecknad undrar om Orusts räddningstjänst har rätt förutsättningar för att garantera 

säkerheten vid till exempel brand. Undertecknad föreslår att endast trevåningshus ska tillåtas. 

Kommentar :  Orust  räddnings t jäns t  kan ut föra l iv räddning  v ia  s t ege  upp t i l l  11 meter .  
Därför  ska ny bebygge l s e  s om är högre  än 11 meter  f rån högs ta  p lac erade nödutgång vara 
utrus tade med brandskyddat t rapphus .  Det ta reg l eras  i  bygg lov .  

Förskola 

Undertecknad ser positivt på en ny förskola men ställer sig frågande till vilket underlag som ligger 

till grund för bedömningen om omfattningen. Undertecknad föreslår att kommunen bygger en 

mindre förskola till dess att behovet uppstår. 

Kommentar :  Föres lagen fö rsko la kommer a t t  e r sät ta  Ses terv iksvägens fö rsko la  som idag  har 
fy ra avde lningar  samt  en f örsko leavde lning  v id Ängås sko la som kommer at t  avvecklas .  
Utöver  dessa f em avde ln ingar har kommunen bedömt  at t  y t t e r l i gare  a vde lningar behövs  fö r  
at t  k lara behove t  som fö l j e r  med u tveckl ing en  av t i l lkommande bos täder  i  Svanesund med 
omgivningar .  Man har  bedömt at t  de t  ur  e t t  samhäl l s ekonomiskt perspekt iv  in te  är  
fö rde lakt ig t  a t t  bygga ut  f ö rsko lan i  e tapper .  

Placering av vägar och parkering intill befintlig bebyggelse  

Undertecknad uttrycker en oro för placering av vägar och parkering avseende ljudnivå. 

Undertecknad ställer sig frågande till varför parkeringen placerats nära befintlig bebyggelse. 

Undertecknad vädjar kommunen att ta fram en alternativ vägdragning och placering av 

parkeringsplats.  
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Kommentar :  Sy f t e t  med de tal jp lanen är  at t  s e  t i l l  de  långs ikt iga behoven av fö rsko la i  
Svanesund samt a t t  möj l ig göra t i l lkommande bos täde r .  Kommunen har  e t t  ansvar för  at t  
utve ckl ingen i  Svanesund sker  genom aktiv  planläggning  med e t t  hänsynstagande t i l l  
p latsens  fö ru tsä t tn ingar ,  där  en  avvägning mel lan a l l männa och ensk i lda in tres sen sker .  I  
den avvägningen bedöms placer ingen av försko lan vara mest  lämpl ig  på den kommunala 
markreserven avsedd för  exploa ter ingsändamål .  I  arbe te t  med framtagande av  
granskningshandl ingar  har kommunen undersökt  al t ernat iv  fö r  p lacer ing  av  fö rsko lebyggnad 
och parker ing  som minskar påverkan på aktue l l  fas t ighe t  i  så s tor  uts träckning som 
möj l ig t ,  där  gransknings fö rs lage t  bedöms vara den mest  lämpl iga .  Orsaken är  bland annat  
at t  al t e rnat iva ro ter ingar  e l l e r  placer ingar  av  parker ing sp la ts  med för  at t  log i s t iken kring  
las tning  inte  går  at t  ordna på e t t  lämpl ig t  sä t t .  Byggnaden har p la cerat s  så  a t t  sko lgården 
vänder  s ig  bor t  f rån fas t ighe ten  för  at t  minska bul l e rpåverkan.  

Huvudgatan t i l l  de t  nya området  har f ly t tats  ö s t erut  v i lket  minskar påverkan av traf ik  på 
aktue l l  fa s t ighe t .  Placer ingen av försko lebyggnaden har  o ckså f ly t tats  så  långt  ös t erut  som 
möj l ig t ,  men begränsas av  en be f int l i g  berghä l l  som kommunen önskar bevara som de l  i  
naturområde .  För at t  minska påverkan kommer  kommunen at t  anlägga e t t  plank mot 
aktue l l  fa s t ighe t .  Orust  kommun erbjuder  även at t  p lantera  växt l ighe t  i  ans lutning  t i l l  
p lanket .  

Biotopskydd 

Undertecknad anser att det finns en betydande risk att skada den biotopsskyddade allé som ligger 

längs med planområdets västra gräns.  

Kommentar :  Al lén skyddas genom Mil jöba lken 7 kap. 11 § och  planläggs  i  de tal jp lanen 
som al lmän plats ,  NATUR.  Skyddsavs tåndet  har bedöm ts behöva vara 10 m från 
s tammens mit t  o ch har jus terats  där de t  i  t idigare  fö rs lag  inte  upp fy l l t s .  

Ti l lägg  2022-04-13:  I  dialog  mel lan kommunen och  fas t ighe tsägaren  har en 
överenskommelse  om markköp g jor t s .  Överenskommelsen innebär at t  fas t ighe tsägaren 
erbjuds  förvärva ca 400 m 2  tomtmark me l lan be f int l i g  fa s t ighe t  o ch föres lagen försko la som 
kompensat ionsåtgärd  med sy f t e  a t t  g e  fa s t ighe ten  långs ikt ig  råd ighe t  över  p lank, växt l ighe t  
e l l e r  annan avskärmande anläggn ing .  

Yttrande nummer 1.13  

Undertecknad ställer sig positiv till en utveckling av Svanesund men har ett antal synpunkter på 

planförslaget.  

Kommunikation 

Undertecknad tillhandahålls följebrev daterad 5 oktober först den 18 oktober vilket är för sent för 

att anmäla sig till samrådsmötet samt tio dagar kvar till sista dag att lämna synpunkter. I dialog med 

kommunens handläggare informeras undertecknad om att planerna varit aktuella under flera år. 

Undertecknad ifrågasätter varför information inte skickats tidigare. Undertecknad saknar en 

konsekvensanalys av projektet.  

Kommentar :  Fö l j ebrev  sk i ckas av  kommunen med ekonomibrev  som  ska komma fram inom 
fyra arbe tsdagar  i  Sver ig e  o ch fy ra-n io  dagar  t i l l  Europa.  Tid igare  handl ingar  har skickats  
t i l l  under te cknads adress .  

Under te cknad har erbjud i t s  o ch de l tag i t  i  e t t  underhandsmöte  e f t e r  avs lutad samrådsper iod .   

Infrastruktur, trafik och markförhållanden 
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Undertecknad ställer sig frågande till om utbyggnaden av nya bostäder är lämplig innan en ny 

broförbindelse kommit på plats och hänvisar till Trafikverkets yttranden och politiska uttalanden i 

media.  

Undertecknad menar att trafikmängden på senare tid har ökat och informerar om att undertecknads 

häck har tagits bort och ersatts i nytt läge i samband med att man dragit in fiber. Undertecknad 

beskriver problematik vid höga skyfall och ifrågasätter skrivningen i planbeskrivningen att "det 

finns ingen risk för påverkan av stigande vatten" och undrar om man utrett riskfrågan.  

Undertecknad menar att det inte stämmer att jorden inte har brukats sedan 60-talet. Undertecknad 

undrar också om de geotekniska förhållandena har utretts.  

Undertecknad informerar att trafiksäkerheten vid korsningen ut till Färjevägen upplevs som mycket 

trafikosäker. Undertecknad efterfrågar förtydligande av hur kommunen ställer sig till 

trafikosäkerheten i korsningen. Undertecknad tolkar planförslaget som att korsningen vid 

infartsvägen tränger in på undertecknads fastighet, vilket undertecknad inte kan acceptera. 

Undertecknad undrar varför tillfartsvägen till förskolan ändrats jämfört med planprogrammet som 

föreslog den längre österut och uppmanar kommunen att återgå till detta trafikförslag. 

Undertecknad uttrycker en oro för den ökade trafik som föreslås ledas förbi sin fastighet. 

Undertecknad föreslår att parkeringen vid förskolan flyttas österut och bilägger en skiss i skrivelsen.  

Kommentar :  Orust  kommun verkar  för  at t  öka be fo lkningsmäss ig t  o ch ser  Svanesund som en 
s trateg i sk p lacer ing  av  t i l lkommande bebygge l s e  i  f l e ra avseenden.  Kommunen bedömer at t  
v i s s  ökad be las tn ing  på be f int l i g t  t ra f iknät kan accepteras  under  en  övergångsper iod t i l l  
dess  at t  en ny  bro förbinde l s e  f inns på p la ts .   

Skrive l s en som under t e cknad r e f e r erar  t i l l  i  p lanbeskrivningen behandlar  r i sken avseende 
planområdets  påverkar på s t igande havsvat t en .  Frågan om påverkan v id  sky fal l  hant eras  
under  rubr iken ”Dagvat ten” i  p lanbeskrivn ingen.  

Kommunen har sedan förvärv  av  marken in te  arrenderat  ut  y tan för  be te smark e l l e r  
ens i lage .   

De geo tekni ska förhål landena har u tre t t s  av  COWI och sammanfat tas  i  p lanbe skrivning 
samt redov isas  i  ”PM Geo teknik för  de tal jp lan Svanesund centrum norra”,  ”Markteknisk 
undersökningsrapport  (MUR) geo teknik”,  ”PM Berg teknik för  de ta l jp lan Svanesunds 
c entrum”.  

Traf ik förs lage t  jus t eras  så  at t  den be f int l i ga  fy rvägskorningen ersät t s  med två 
tr evägskorsn ingar v i lket  ökar traf iksäkerheten o ch minskar påverkan av traf ik på aktue l l  
fas t ighe t .  

Kulturhistorisk miljö 

Undertecknad informerar om att aktuellt bostadshus är från 1886 och saknar i planhandlingarna en 

beskrivning av de historiska värdena av de äldre husen. Undertecknad anser att den kulturhistoriska 

miljön riskeras att skadas genom planförslaget och uppmanar kommunen att minska 

exploateringsgraden.  

Kommentar :  Planbeskr ivningen innehål l e r  endast  inf ormat ion kr ing  be f int l i g  bebygge l s e  
inom detal jp laneområdet ,  var för  aktue l l t  bos tadshus  inte  s tår  be skr ive t .  Avståndet  mel lan 
aktue l l  fa s t ighe t  o ch ny  bebygge l s e  har  utökats  t i l l  v i s s  de l .  Kommunen bedömer at t  
utve ckl ingen av  t i l lkommande bos täder  o ch försko la  kan komma t i l l  s tånd utan negat iv  
påverkan på kulturh is tor i sk mil jö .  I  kommande markanvisningar  s tä l l s  krav på ges tal tning  
för  ny  bebygge l s e .  
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Buller 

Undertecknad undrar vilka regler som finns kring bullernivåer och om trafik får ledas längs tre sidor 

om en fastighet. Undertecknad efterfrågar också analyser av förväntad bullernivå mot befintliga 

fastigheter och undrar om kommunen avser anlägga några avskärmningar mot buller och insyn. 

Kommentar :  Tra f ik förs lag e t  jus t eras  så  a t t  de t  inte  längre  fö res lås  en ga ta läng s  med 
fas t ighe tens  ös tra gräns .  

Biotopsskyddade ekar 

Undertecknad informerar om ett antal fridlysta ekar som ligger i en allé och därför omfattas av 

biotopsskydd. Undertecknad undrar varför hen inte informerats om inventeringen som inkluderar 

delar av hens fastighet. Undertecknad ifrågasätter om en ny väg kan anläggas nära ekarna utan att 

riskera att skada dem.  

Kommentar :  Al lén skyddas genom Mil jöba lken 7 kap. 11 § och  planläggs  i  de tal jp lanen 
som al lmän plats ,  NATUR.  Skyddsavs tåndet  har bedömts behöva vara 10 m från 
s tammens mit t  o ch har jus terats  där de t  i  t idigare  fö rs lag  inte  upp fy l l t s .  

Yttrande nummer 1.9  

Undertecknad anser att den bebyggelse som planeras utanför det område som redovisas i 

översiktsplanen föreslås vara för hög och passar inte in i området och miljön. Undertecknad anser 

att området bör bebyggas med enplanshus.  

Kommentar :  Orust  kommun verkar  för  at t  öka be fo lkningsmäss ig t  o ch ser  Svanesund som en 
s trateg i sk p lacer ing  av  t i l lkommande bebygge l s e  i  f l e ra avseenden.  Kommunen ansvarar för  
at t  planera bos tads försör jningen så at t  al la i  kommunen har förutsät tningar a t t  l eva i  goda 
bos täder .  Ur perspekt ive t  om e f f ekt iv  markanvändning bedöms p lats en vara  lämplig  fö r  en 
tätare  bebygge l s e s t ruktur  med avseende på närheten  t i l l  o f f ent l ig  o ch  kommers ie l l  s erv i c e ,  
arbe tsp latse r  o ch kommunikat ioner .  Två byggnader  i  planområdets  norra de l  har h ögs ta  
t i l l åtna nockhö jd  sänkts  f rån 17,5 m t i l l  15 m för  at t  minska påverkan på 
landskapsbi lden.   
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Yttrande nummer 1.8  

Undertecknad ser positivt till en ny förskola men anser att förslaget innehåller för många nya 

bostäder. Undertecknad ser negativt på föreslagen bebyggelses våningsantal. Undertecknad ställer 

sig också negativ till en ny bro. 

Kommentar :  Orust  kommun verkar  för  at t  öka be fo lkningsmäss ig t  o ch ser  Svanesund som en 
s trateg i sk p lacer ing  av  t i l lkommande bebygg e l s e  i  f l e ra avseenden.  Kommunen ansvarar för  
at t  planera bos tads försör jningen så at t  al la i  kommunen har förutsät tningar a t t  l eva i  goda 
bos täder .  Ur perspekt ive t  om e f f ekt iv  markanvändning bedöms p lats en vara  lämplig  fö r  en 
tätare  bebygge l s e s t ruktur  med avseende på närheten  t i l l  o f f ent l ig  o ch  kommers ie l l  s erv i c e ,  
arbe tsp latse r  o ch kommunikat ioner .  

För Orust  o ch grannkommunerna T jörn o ch St enungs sund är  t raf iks i tuat ionen i  
pendl ings traf iken e t t  s tor t  prob lem samtidig t  som de  be f int l i ga förbinde l s erna inte  bedöms 
kunna utveck las .  Orust ,  Tjörn o ch  Stenungsunds kommuner har ingåt t  en  överenskommelse ,  
po l i t i skt  bes lutad av respekt ive  kommunful lmäkt ige .  I  denna överenskommelse  f inns 
förbinde ls en  Orust - fas t land/E6 med som en v ikt ig  å tgärd  för  at t  kunna få for t sat t  
utve ckl ing  i  kommunerna .  

Samrådsredogörelsen har tagits fram av tjänstepersoner på Orust kommun.  

 

Sofia Jonasson, planarkitekt 

Linda Drottz, mark- och exploateringsingenjör 

Rickard Karlsson, planchef 
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Granskningsutlåtande 
DETALJPLAN FÖR SVANESUND 

CENTRUM, NORRA 

 

Orust kommun 
Västra Götalands län 

Upprättad den 22 september 2022 av 
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun 

Diarienummer KS/2020:1495 
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HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS 
Planhandlingarna har varit föremål för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen under tiden 
5 maj till 26 maj 2022. 

Under granskningen har det inkommit fem yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och 
kommenteras i detta granskningsutlåtande.  

 

LÄSINSTRUKTIONER 
Granskningsutlåtandet innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter under 
granskningsperioden samt redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med 
anledning av synpunkterna.  

Yttranden är redovisade i normal text och kommunens svar är redovisad i kursiv text. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens fysiska och digitala arkiv. 

 

SAMMANFATTNING 
Mindre justeringar har gjorts i planhandlingarna sedan detaljplanen var på granskning: 

Plankarta 

• Användningsgräns vid Svanesund 7:20 har justerats 
• Egenskapsgräns vid befintlig allé har justerats 
• Egenskapsgränser vid två nätstationer har justerats, så att prickad mark utökats till totalt 5 

meter 
• Upplysning om lösa block och höjdsättning på kvartersmark har lagts till 
• Ett u-område har lagts till för nya dagvattenledningar från dagvattendamm 
• Allmän plats gata har utökats 0,5 m för att möjliggöra ett bredare dike 
• Användningsgränsen har justerats något vid förskolans infart 

Planbeskrivning 

• Avsnittet Planförslag, Dagvatten och skyfall har förtydligats  
• Ansvar för dike har förtydligats i avsnittet Genomförandefrågor 
• Detaljritningar över planområdets västra dikes läge och dimensionering biläggs 

handlingarna  
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INKOMNA YTTRANDEN 
LÄNSSTYRELSEN 

Yttrande nummer 2.5 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör människors hälsa och säkerhet vad gäller skyfall måste lösas på 
ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas 
av Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 

Dock kan länsstyrelsen inte utesluta att följande prövningsgrunder berörs: 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet kopplat till skyfall 

Hälsa och säkerhet 

Skyfall 

I samrådsskedet hade Länsstyrelsen synpunkter på hanteringen av skyfall, dessa synpunkter kvarstår 
till viss del. Kommunen behöver fortsatt tydliggöra vilka åtgärder som krävs för att konsekvenserna 
vid ett skyfall ska bli acceptabla samt hur de ska utformas. Av VA- och gatuutredningen framgår att 
stora delar av området ligger högt och att nedströms översvämning behöver förhindras. 
Kommunen skriver i planbeskrivningen att ett befintligt dike i planområdets västra gräns 
dimensioneras om för att omhänderta flödet vid ett 100-årsregn, samt utformas för att avleda 
dagvatten från naturmarken uppströms och förhindra att vatten avleds mot angränsande fastigheter 
eller genom delar planområdet där bebyggelse planeras. Av ansvarsfördelningen framgår att dike 
ingår i allmän platsmark betecknad NATUR som i det södra planområdet iordningsställs av 
kommunen och i det norra av exploatör. Det behöver tydligare framgå hur diket dimensioneras, var 
det ska ligga för att önskad effekt ska uppnås och vem som ansvarar för detta. Det behöver också 
tydligt framgå om kommunen bedömer denna åtgärd som tillräcklig för att hantera ett skyfall och 
på vilken grund då det i VA- och gatuutredningen står att flera åtgärder kan behöva vidtas både 
inom och utanför planområdet för att hantera konsekvenserna av ett skyfall. De planbestämmelser 
som finns om fördröjningsmagasin och dagvattendamm är anpassade för att hantera dagvatten och 
inte skyfall. 
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Kommentar :  Planbeskr ivningen har  fö r tydl igats  unde r  avsn i t t e t  Plan förs lag ,  Dagvat t en o ch 
sky fal l  samt Genomförande frågor  fö r  at t  tydl igare  r edogöra v i lka åtgärder  som krävs  fö r  at t  
hantera sky fal l  o ch  vem som ansvarar  fö r  de ssa .   

Ritningar  som redov isar  d ikets  läge  o ch dimens ioner ing  bi läggs  hand l ingarna.  Kommunen 
ansvarar  fö r  u tbyggnad av  dike t .   

Övriga synpunkter 

Geoteknik och Bergteknik 

I tidigare yttrande framförde SGI att stabiliteten behöver klarläggas i planområdets norra del. I 
reviderad PM Geoteknik har stabiliteten inte klarlagts ytterligare, i stället har en kompletterande 
rekommendation om att grundläggning av lokalgata och byggnader inom planområdets norra del 
ska ske på berg alternativt på ny fyllning av krossmaterial på berg. Det är otydligt om 
rekommendationen i PM Geoteknik är framförd för att uppnå tillfredsställande stabilitet för vägen 
och kvartersmarken. Om det är en förutsättning för tillfredsställande stabilitet så anser SGI att den 
behöver införas på plankartan. SGI överlåter till Länsstyrelsen och kommunen att bedöma ett 
lämpligt sätt att säkerställa grundläggningsrekommendationen i PM geoteknik om den behövs för 
att uppnå tillfredställande stabilitet. 

Risken för blockutfall har utretts i PM bergteknik där två områden med lösa block i slänt har 
identifierats. Inom dessa områden rekommenderas att blocken skrotas innan bergarbete påbörjas i 
närheten. I planbeskrivningen finns upplysning om detta med formuleringen "två lösa block i slänt 
behöver säkras genom skrotning. Däremot saknas bestämmelser i plankartan. Vidare anges i 
planbeskrivningen att allmän platsmark Natur ska i det södra området iordningställas av kommunen 
och i det norra av exploatör, samt att detta bl.a. avser bergrensning av de två bergblocken. SGI 
överlåter till Länsstyrelsen att bedöma om åtgärderna därmed är säkerställda eller om 
planbestämmelser erfordras. 

Länsstyrelsen anser att ovanstående bör säkerställas genom minst ett införande av upplysning i 
plankarta. 

Kommentar :  I  bi lden  nedan l i gg er  den geo tekniska konsul t ens  fö r tyd l igande av  de t  område 
som kräver  grund läggn ing  på berg  al t e rnat iv t  ny  fy l lning  av  krossmater ial  på  berg  över  
plankartan.  Där kan man se  at t  varken väg  e l l e r  kvarter smark omfat tas  av  
grundläggningskrav fö r  at t  säkers täl la  s tabi l i t e t en .  Ingen bes tämmelse  bedöms där för  
behövas  e f t e r som området  l i gg er  som al lmän p lats ,  na tur  e l l e r  kvarter smark, sko la där  
be las tn ingen reg l e ras  g enom begränsning  av  byggrät t en.   
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Figur 1 Plankarta med markering över område med belastningsbegränsning eller krav på grundläggning, COWI 2022-07-04 

Plankartan komple t t e ras  med en upplysning  om de  l ö sa b lo cken .  

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket yttrade sig i samrådsskedet och framförde då ett antal synpunkter som är beaktade. 
Trafikverket vill dock än en gång påpeka att kapaciteten för färjetrafik som idag tillhandahålls i 
Svanesundsleden är den som gäller för mycket lång tid framåt. Det finns ingen möjlighet att öka 
färjekapaciteten på leden. Gränsen för hur stor färja som kan trafikera är nådd (plats för större 
färjelägen finns ej). Avståndet mellan färjelägena är för kort för att kunna trafikera med exempelvis 
dubbla färjor. Att köra färjan kontinuerligt kan bara vara aktuellt i särskilda fall och är inte någon 
huvudregel. 

Detta bör Orust kommun ha med sig inför fortsatt exploatering i Svanesund och i dess närområde 
som genererar trafik till färjan. En fortsatt exploatering kan få konsekvenser som långa köer till och 
från färjan vilket i ett senare skede kan innebära att Trafikverket inte längre kan acceptera eller ta 
ansvar för. 

Trafikverket tycker dock det är mycket positivt att kommunen verkar för upprättande av 
kompletterande kollektivtrafik som kan avlasta färjeleden. 

Kommentar :  Se  svar  under  Traf ikverkets  y t t rande .  

LANTMÄTERIET 
Yttrande nummer 2.1 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-04-13) har följande noterats: 

Lantmäteriet konstaterar att planhandlingarna detta skede på det stora hela ser bra ut och utöver 
nedanstående tips har vi inget att anmärka på. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 
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Bestämmelse om trädfällning 

Planbestämmelsen med beteckningen ”n2 - Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en 
säkerhetsrisk” ska enligt skrivningar på sidan 32 i planbeskrivningen omfatta alla träd i allén. Vid 
jämförelse mellan plankartans planskikt och grundkarta förefaller det som att flera av de befintliga 
träden ligger precis på egenskapsgränsen så att det finns risk att bestämmelsen inte omfattar hela 
trädet. Detta borde kanske åtgärdas för att säkerställa syftet med planen. 

Kommentar :  Egenskapsgränsen har jus t e rats  e f t e r  synpunkten.   

TRAFIKVERKET 
Yttrande nummer 2.4 

Trafikverket yttrade sig i samrådsskedet och framförde då ett antal synpunkter som är beaktade. 

Trafikverket vill dock än en gång påpeka att kapaciteten för färjetrafik som idag tillhandahålls i 
Svanesundsleden är den som gäller för mycket lång tid framåt. Det finns ingen möjlighet att öka 
färjekapaciteten på leden. Gränsen för hur stor färja som kan trafikera är nådd (plats för större 
färjelägen finns ej). Avståndet mellan färjelägena är för kort för att kunna trafikera med exempelvis 
dubbla färjor. Att köra färjan kontinuerligt kan bara vara aktuellt i särskilda fall och är inte någon 
huvudregel. 

Detta bör Orust kommun ha med sig inför fortsatt exploatering i Svanesund och i dess närområde 
som genererar trafik till färjan. En fortsatt exploatering kan få konsekvenser som långa köer till och 
från färjan vilket i ett senare skede kan innebära att Trafikverket inte längre kan acceptera eller ta 
ansvar för. 

Trafikverket tycker dock det är mycket positivt att kommunen verkar för upprättande av 
kompletterande kollektivtrafik som kan avlasta färjeleden. 

Kommentar :  Kommunen no terar  informat ionen o ch ve rkar som bekant fö r  at t  e r sät ta 
fär j e l eden med en  fas t  bro f örbinde ls e  me l lan Orus t  o ch E6 för  at t  hantera den  ansträngda 
traf iks i tua t ionen o ch fö r  a t t  mö j l i ggöra fo r t sat t  utve ckl ing  i  STO-kommunerna .  Kommunen 
ser  f ram emot den  kommande åtgärdsvals s tudien som kommer at t  v idare  utreda 
förutsät tningarna.  

POLISMYNDIGHETEN 
Yttrande nummer 2.3 

Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har tagit del av handlingarna gällande ovanstående detaljplan och 
har följande synpunkter. Gällande säkerhetsaspekterna ur en polisiär synvinkel är det viktigt att 
miljöer som planeras och byggs blir väl upplysta och öppna för att motverka brottslighet.  

I övriga aspekter har polismyndigheten inget att erinra utan lämnar det frågorna till för de lämpliga 
instanserna.  

Kommentar :  Noteras .  

ELLEVIO 
Yttrande nummer 2.2 

Vi har tagit del av granskningshandlingarna i planärendet för Svanesund centrum Norra. Vi har 
under samrådet yttrat oss. 

Plankartan behöver justeras för att säkerställa att säkerhetskraven kring nätstationerna uppfylls. 
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Runt en nätstation ska det finnas ett två meter fritt utrymme, ett så kallat arbetsområde, detta kan 
utgöras av E-område. Förutom arbetsområdet krävs ytterligare tre meter byggnadsfritt område, 
totalt sett fem meter från nätstationsbyggnaden. Inom den femmeterszonen får inga byggnadsdelar 
finnas, detta med anledning av brandrisk. De ytterligare tre metrarna, från arbetsområdet, kan 
utgöras av E-område, prickad mark eller allmänplats som inte ska bebyggas. 

Kommentar :  De E-områden som in te  uppfy l lde  5 m avs tånd t i l l  byggrät t  har  jus t era ts  e f t e r  
synpunkten.  
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   Datum Diarienummer 1(3) 
  2022-09-22 KS/2020:1495 
 
 

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

Beslut om antagande av detaljplan för Svanesund centrum, norra 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta detaljplan för Svanesund centrum, norra enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt 
läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust. 
 
Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för 
planläggning. Detaljplanen möjliggör ett varierat uppförande av boenden i form av 
radhus, lägenheter, parhus eller villor. Totalt möjliggör detaljplanen ungefär 115 nya 
bostäder. Den planerade förskolan rymmer 8 avdelningar och kommer att uppföras i 
kommunal regi. Detaljplanen innebär även att den befintliga fyrvägskorsningen ersätts 
med två trevägskorsningar för förbättrad trafiksäkerhet. 
 
Detaljplanen bedrivs med ett utökat förfarande eftersom detaljplanen avviker från 
översiktsplanen då ett större område än det utpekade är aktuellt för bostäder. 
 
Den föreslagna detaljplanen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad 
utveckling av platsen och planförslaget kan antas enligt reglerna för utökat 
standardförfarande 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 

Utredning 
 
Bakgrund 
Svanesund har ett strategiskt läge med närhet till både service och arbetsmöjligheter 
samtidigt som närmiljön innebär närhet till hav och natur. Den befintliga förskolan på 
Sesterviksvägen behöver ersättas med en ny förskola inom planområdet som också ser 
till ett kommande behov i samband med tillkommande bostadsbebyggelse på orten. 
Inför detaljplanearbetet har ett planprogram tagits fram för Svanesunds centrum.  
 
Under samrådet inkom ett antal synpunkter som ledde till att bland annat detaljplanens 
trafikförslag ändrades och att den befintliga fyrvägskorsningen kommer att göras om till 
två trevägskorsningar. Under granskningen inkom ett fåtal synpunkter och/eller 
oklarheter som har lett till att redaktionella ändringar av planförslaget har gjorts. Dessa 
redovisas i granskningsutlåtandet.  
 



   Datum Diarienummer 2(3) 
  2022-09-22 KS/2020:1495

Planförslag 
Planområdet omfattar ett område på 6,3 ha norr om Färjevägen. Idag består marken av 
obebyggd mark och en f.d. travbana med tillhörande byggnader som inte längre är i 
bruk. 
 
Detaljplanen möjliggör ca 115 nya bostäder och en ny förskola för åtta avdelningar i ett 
centralt läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och 
kust. Förskolan vetter mot naturområdet i norr, där ett större lekområde kan anordnas i 
naturen. Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kommer markanvisning att ske för 
bostäderna.  
 
I översiktsplan 2009 är delar av det berörda planområdet utpekat för utbyggnad av 
bostäder. Norra planområdet och ytterligare norrut pekas ut som värdefullt 
naturområde och är delvis aktuellt för utbyggnad av bostäder. Detaljplaneförslaget 
avviker från översiktsplanen då ett större område än det utpekade är aktuellt för 
bostäder. Inom området som i översiktsplanen är utpekat för bostäder föreslås både 
förskola och bostäder. 
 
Detaljplaneläggningen omfattas inte av strandskyddet. Planområdet är inte tidigare 
detaljplanelagt. 

Bedömning  
Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för 
planläggning för bostadsändamål och förskola. Det föreslagna planområdet innebär en 
förtätning av Svanesunds samhälle. Området ligger centralt i anknytning till befintlig väg 
och VA-infrastruktur samt kollektivtrafik. En utbyggnad enligt planförslaget kan således 
ses som god resurshushållning.  
 
Det bedöms inte råda någon osäkerhet kring planens innehåll och den miljöpåverkan 
som ett genomförande av planen innebär kan därmed antas bli någorlunda förutsägbar i 
tid och rum. Det bedöms inte föreligga någon risk för förorenad mark, översvämning 
eller farligt gods inom planområdet. De frågetecken som uppstått under samråd och 
granskning har utretts. Planens genomförande bedöms inte försvåra arbetet med 
uppfyllande av miljökvalitetsnormer genom föreslagen dagvattenhantering. Innan 
planerad bebyggelse uppförs kommer kompensationsåtgärd för en rödlistad vivel 
utföras, lösa block kommer att skrotas och en fornlämning kommer att slutundersökas 
och tas bort. 
 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna detaljplanen på ett ändamålsenligt sätt svarar 
mot en önskad utveckling av platsen. Detaljplaneförslaget har utrett platsens 
förutsättningar och förslag till förändring är därefter framarbetade. Förvaltningen 
bedömer att planförslaget kan antas enligt reglerna för utökat standardförfarande 5 kap. 
27 § plan- och bygglagen. 
 
 
 



   Datum Diarienummer 3(3) 
  2022-09-22 KS/2020:1495

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Plankarta daterad 2022-10-31 
Planbeskrivning daterad 2022-09-22 
Samrådsredogörelse daterad 2022-03-24, rev. 2022-04-13  
Granskningsutlåtande daterad 2022-09-22 
Illustrationsplan daterad 2022-09-22 

Beslutet skickas till 
Planenheten 
Mark- och exploatering 
Bygg och miljö 
Stiftelsen Orustbostäder 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson   Rickard Karlsson 
Sektorchef samhällsutveckling  Planchef 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 
 

 
§195 KS/2020:1495 
Beslut om antagande för detaljplan för Svanesund centrum, norra 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta detaljplan för Svanesund centrum, norra enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära 
service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust. 
 
Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för planläggning. 
Detaljplanen möjliggör ett varierat uppförande av boenden i form av radhus, lägenheter, parhus 
eller villor. Totalt möjliggör detaljplanen ungefär 115 nya bostäder. Den planerade förskolan 
rymmer 8 avdelningar och kommer att uppföras i kommunal regi. Detaljplanen innebär även att 
den befintliga fyrvägskorsningen ersätts med två trevägskorsningar för förbättrad trafiksäkerhet. 
 
Detaljplanen bedrivs med ett utökat förfarande eftersom detaljplanen avviker från 
översiktsplanen då ett större område än det utpekade är aktuellt för bostäder. 
 
Den föreslagna detaljplanen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad utveckling av 
platsen och planförslaget kan antas enligt reglerna för utökat standardförfarande 5 kap 27 § plan- 
och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Plankarta daterad 2022-09-22 
Planbeskrivning daterad 2022-09-22 
Samrådsredogörelse daterad 2022-03-24, rev. 2022-04-13  
Granskningsutlåtande daterad 2022-09-22 
Illustrationsplan daterad 2022-09-22 
 
Förslag till beslut vid sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till 
kommunfullmäktige att besluta: 
Anta detaljplan för Svanesund centrum, norra enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 
 
Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 
 

 
Beslutet skickas till 
Planenheten 
Mark- och exploatering 
Bygg och miljö 
Stiftelsen Orustbostäder 
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Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

 
§224 KS/2020:1495 
Beslut om antagande för detaljplan för Svanesund centrum, norra 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Anta detaljplan för Svanesund centrum, norra enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära 
service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust. 
 
Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för planläggning. 
Detaljplanen möjliggör ett varierat uppförande av boenden i form av radhus, lägenheter, parhus 
eller villor. Totalt möjliggör detaljplanen ungefär 115 nya bostäder. Den planerade förskolan 
rymmer 8 avdelningar och kommer att uppföras i kommunal regi. Detaljplanen innebär även att 
den befintliga fyrvägskorsningen ersätts med två trevägskorsningar för förbättrad trafiksäkerhet. 
 
Detaljplanen bedrivs med ett utökat förfarande eftersom detaljplanen avviker från 
översiktsplanen då ett större område än det utpekade är aktuellt för bostäder. 
 
Den föreslagna detaljplanen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad utveckling av 
platsen och planförslaget kan antas enligt reglerna för utökat standardförfarande 5 kap 27 § plan- 
och bygglagen. 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 195 föreslå kommunstyrelsen 
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta detaljplan för Svanesund centrum, norra enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Plankarta daterad 2022-09-22 
Planbeskrivning daterad 2022-09-22 
Samrådsredogörelse daterad 2022-03-24, rev. 2022-04-13  
Granskningsutlåtande daterad 2022-09-22 
Illustrationsplan daterad 2022-09-22 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Rolf Sörvik (V), Kent Kihl (KD), Alexander Hutter (S) och Lars Larsson (C) yrkar bifall till 
utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Planenheten 
Mark- och exploatering 
Bygg och miljö 
Stiftelsen Orustbostäder



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-10-03 KS/2022:1550 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Katarina Levenby, sektorchef 
telefon 0304-33 41 17 
e-post: katarina.levenby@orust.se

Revidering av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Fastställa det reviderade förslaget till resehandbok och regler för inackorderings- 
 bidrag, daterat 2022-09-30. 
2. Reglerna gäller från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande handbok för handläggning av inackorderingstillägg och resestöd i  
Orust kommun antogs av barn- och utbildningsnämnden 2010-05-17.  

Utredning 
Vuxenutbildningsenheten har gjort en översyn av handboken och utarbetat ett förslag 
till revidering av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag. Revideringar har 
gjorts dels utifrån kommunens förra handbok samt dels ur andra kommuners liknande 
riktlinjer.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Resehandbok och regler för inackorderingsbidrag, daterad 2022-09-30 

Beslutet skickas till 
Sektor Lärande, Vuxenutbildningen 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef Lärande
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Regler för gymnasieelevers dagliga resor 
 
Busskort 
Färdbevis i form av busskort ansöker du om via kommunens webbplats: 
www.orust.se. Du ska studera på heltid och åka kollektivt mellan din bostad och 
skolan. 
 
Vi kan bevilja busskort till dig  
 
 som är folkbokförd i Orust kommun 
 som har avstånd mellan hem och skolan som är över 6 kilometer 

 
Om dina föräldrar har delad vårdnad så räknas avståndet från adressen som du är 
skriven på. 
 
Busskort går att söka till och med vårterminen det år du fyller 20 år. 
 
Om du gör studieavbrott eller flyttar till en annan kommun ska du omgående anmäla 
det. 
 
Du behöver ansöka om busskort inför varje nytt läsår. 
 
Ditt busskort är en värdehandling och glömt busskort innebär att du själv betalar för 
din resa. Spara ditt busskort över sommaren då ditt busskort gäller de första 
veckorna på nästa läsår. 

 
Extra resebidrag 
Om avståndet från bostaden till närmaste hållplats med förbindelse till skolans ort 
är mer än 6 km kan du få extra resebidrag. Detta bidrag betalas ut i kombination 
med busskort. Bidraget är på 300 kr per månad januari-maj och september-
december. Utbetalningen sker i slutet av varje månad. 
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Kontantersättning 
När du studerar på annan ort kan du ansöka om kontantersättning istället för 
busskort om: 
 
 resan helt eller delvis är orimlig att utföra med kollektiva färdmedel 
 innebär för sen ankomst till skolan 
 den sammanlagda väntetiden på skolans ort och under resan till och från 

skolan överstiger 3 timmar per dag  
 

Med väntetid menas väntetid vid byte mellan olika busslinjer och väntetid före och 
efter ordinarie schematider och skolskjutsens ankomst respektive avgång. 
 
Ersättningen motsvarar nettokostnad som för aktuellt busskort. Utbetalningen sker i 
slutet av varje månad, januari-maj för vårterminen och i slutet av september-
december för höstterminen. 
 
Du kan inte byta till busskort om du beviljats kontantersättning för ett läsår. 
 
Om du fått kontantersättning på grund av vilseledande uppgifter i ansökan, blir du 
återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald ersättning. 
Inackorderingsbidrag 
Om du har lång eller besvärlig resväg och måste bo där din skola är kan du få 
kommunalt inackorderingsbidrag. 
 
Inackorderingsbidraget är ett bidrag för kostnaden för både inackordering och 
hemresor. Bidragets storlek beror på avståndet mellan ditt hem och skolan. 
 
Du kan få bidrag om: 
 
 avståndet till skolan är minst 50 kilometer 
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 restiden är minst 3 timmar per dag 
 
Eleven kan inte erhålla kontantersättning och inackorderingsbidrag samtidigt. 
  
Inackorderingsbidrag beviljas enligt nedanstående avstånd och belopp. Lägsta 
beloppet ska följa prisbasbeloppets utveckling och innebär att ersättning ges för 1/30 
del av prisbasbeloppet för vårterminen, januari-maj och för höstterminen september-
december. Vid längre än 200 km ökar ersättningen enligt nedan sammanställning. 

 
Avstånd/km Kronor/månad 
50-199 1/30 del av prisbasbeloppet  

(2023: 1 750 kr) 
200-499 1/30 del av prisbasbeloppet+500 kr  

(2023: 2 250 kr) 
499- 1/30 del av prisbasbeloppet +1000 kr 

(2023: 2 750 kr) 
 
Fristående gymnasieskola och folkhögskola 
Om du läser på fristående gymnasieskola och folkhögskola kan du inte söka 
kommunalt inackorderingsbidrag. Mer information finns på Centrala 
studiestödsnämnden (CSN).  
 
Tänk på 
Om du är omyndig ska din vårdnadshavare godkänna ansökan. 
Ansökan ska göras innan läsårets startar och ansökan behandlas i turordning. 
 
Om ansökan lämnas in för sent får eleven svara för resorna till och från skolan under 
handläggningstiden. 

 
Ansökan 
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Samtliga ersättningar söks via Självservice på hemsidan Orust.se. 
 

 
 
 
 
Förvalta reglerna 
 
Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för 
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har 
också ansvar  
för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten. 
 
Målgruppen för reglerna ansvarar för att ta del av och efterleva den. 

 
Avvikelser och förslag 
Den som läser reglerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som 

påverkar reglerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till 
förändringar meddela kontaktperson för reglerna.



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

 
§231 KS/2022:1550 
Revidering av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
1. Fastställa det reviderade förslaget till resehandbok och regler för inackorderings bidrag, 
daterat 2022-09-30. 
2. Reglerna gäller från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande handbok för handläggning av inackorderingstillägg och resestöd i Orust kommun 
antogs av barn- och utbildningsnämnden 2010-05-17.  
 
Det är inga större förändringar; det har tagits bort en del text vilket komprimerat dokumentet 
något. Den främsta skillnaden har gjorts under rubriken ”Inackorderingsbidrag” där det skrivits 
in en summa i form av 1/30-del av prisbasbeloppet per kilometeravstånd. Denna summa 
kommer indexjusteras per automatik framöver, vilket inte kräver att nytt politiskt beslut behöver 
tas då förändring av summan sker. 
 
Utskottet för lärande beslutade 2022-10-10 § 56 föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa det reviderade förslaget till resehandbok och regler för inackorderingsbidrag, 
daterat 2022-09-30. 

2. Reglerna gäller från och med 2023-01-01. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Veronica Almroth (L) yrkar bifall till utskottet för lärandes förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Resehandbok och regler för inackorderingsbidrag, daterad 2022-09-30 

Beslutet skickas till 
Sektor Lärande, Vuxenutbildningen 
 
 

 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för lärande 2022-10-10 
 

 
§ 56 KS/2022:1550 

 
Revidering av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
1. Fastställa det reviderade förslaget till resehandbok och regler för inackorderings bidrag,  
 daterat 2022-09-30. 
2. Reglerna gäller från och med 2023-01-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande handbok för handläggning av inackorderingstillägg och resestöd i Orust kommun 
antogs av barn- och utbildningsnämnden 2010-05-17.  
 
Det är inga större förändringar; det har tagits bort en del text vilket komprimerat dokumentet 
något. Den främsta skillnaden har gjorts under rubriken ”Inackorderingsbidrag” där det skrivits 
in en summa i form av 1/30-del av prisbasbeloppet per kilometeravstånd. Denna summa 
kommer indexjusteras per automatik framöver, vilket inte kräver att nytt politiskt beslut behöver 
tas då förändring av summan sker. 
 
Utredning 
Vuxenutbildningsenheten har gjort en översyn av handboken och utarbetat ett förslag till 
revidering av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag. Revideringar har gjorts dels 
utifrån kommunens förra handbok samt dels ur andra kommuners liknande riktlinjer.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Resehandbok och regler för inackorderingsbidrag, daterad 2022-09-30 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Lärande, Vuxenutbildningen 
 
 
 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-10-28 KS/2022:1660 
 
 

 
Kommunförvaltning 
Pia Jakobsson Hansson 
telefon /RedigerareTelefon/ 
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Förändring av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta förslag till Miljö- och byggnadsnämndens reglemente, daterat 2022-10-28 

Sammanfattning av ärendet 
Handläggning av serveringstillstånd och tillstånd att sälja tobak och tobaksliknande 
produkter ligger sedan 1 januari under Miljö- och byggnadsnämndens ansvar. 
Reglementet ändrades i samband med denna förflyttning av ansvar från 
kommunstyrelsen. Den 1 augusti 2022 skedde en förändring i lagstiftningen och av 
denna anledning måste en mindre justering göras av reglementet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden tog den 19 oktober 2022 beslut om förändringen. I 
samma ärende beslutades även om andra förändringar som måste ske efter det att 
kommunfullmäktige tagit beslut om reglementet. 

Utredning 
Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag (2022:1257) om nikotinfria tobaksprodukter i kraft. 
Lagen innebär att den som säljer nikotinfria tobaksprodukter måste anmäla 
försäljningen innan den får påbörjas och anmälan ska göras till den kommun där det 
fysiska försäljningsstället har sitt säte. Kommun och polis har ansvar för tillsynen. 
 
Denna lag korresponderar mycket mot Lag om tobak och liknande produkter, där 
tillsynsansvaret sedan årsskiftet alltså ligger på Miljö- och byggnadsnämnden. Därmed 
bör även den tillsyn som styrs av den nya lagstiftningen införlivas i reglementet för 
Miljö- och byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden daterat 2022-10-28 
Beslut MBN 2022-10-19 § 196 Prövning av ändring av Miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Beslutet skickas till 
Administrativ enhet 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-10-28 KS/2022:1660

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltning 
 
 
Pia Jakobsson Hansson 
Chef Administrativa enheten
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FÖRFATTNINGSSAMLING  
 

Antagen av 
Kommunfullmäktige 2010-12-16 § 153 (KS/2010:1162) 
Reviderad av MBN 2011-02-21 § 37 (MBN/2011:24), KF 
2016-02-11 § 8 (KS/2015:2156), KF 2022-02-10 § 4 
(MBN/2021:1623) Sid 1 (5) 

 
 

             2022-10-28
  

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 

Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i 
speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 
Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter, såväl mot enskild 
som mot kommunens egen verksamhet, beträffande byggnadsväsendet och 
miljö- och hälsoskydd, enligt tillämplig lagstiftning. 

 
Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur man fullgjort de 

uppgifter som delegerats från fullmäktige till nämnden. Rapportering ska ske 

i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om. 

 
 

§ 1 Verksamhetsområde 
 

Miljö- och byggnadsnämnden är kommunens myndighetsnämnd för 
byggnadsfrågor och fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och 
har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt Plan- och 
bygglagen samt de övriga uppgifter, som enligt annan lag skall fullgöras av den 
kommunala nämnden inom byggväsendet. Nämnden beslutar enligt miljöbalken 
om dispens samt utövar tillsyn över strandskyddsbestämmelserna. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden är samtidigt den kommunala myndighetsnämnd 
som enligt Miljöbalken fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av 
denna nämnd. Myndighetsutövningen syftar till att förebygga och undanröja 
olägenheter och störningar som påett negativt sätt kan påverka hälsa och miljö. 
Nämndens verksamhet inom livsmedelskontrollensyftar till att livsmedel vid 
produktion, servering eller saluhållande inte blir skadliga att förtära. 
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Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kontrollansvaret enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel. Nämnden skall kontrollera detaljhandelns efterlevnad 
av lagen och av de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden är räddningsnämnd och ansvarar för 
myndighetsbeslut inom räddningstjänsten och sotningsverksamheten . 

 
Miljö- och byggnadsnämnden är den nämnd som enligt alkohollagen och 
tobakslagen samt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, fullgör kommunens uppgifter enligt dessa lagar. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden är den nämnd som enligt Alkohollagen (2010:1622) 
och Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lag (2022:1257) om 
tobaksfria nikotinprodukter, fullgör kommunens uppgifter enligt dessa lagar. 
 
 
 
 
Nämnden utöver också tillsyn över rökfria miljöer (som inte är upplåtna endast till 
personal) enligt 2 och 4 § § tobakslagen. 

 
Nämnden är också ansvarig för ärenden om bostadsanpassningsbidrag. 
 
§ 2 Verksamhetens inriktning 

 
Miljö- och byggnadsnämnden skall inom sitt område tillse att verksamheterna 
bedrivs i enlighet med de mål, inriktning, och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de lagar och föreskrifter, som reglerar verksamheterna. 

 

§ 3 Övriga uppgifter 
 
 

Nämnden är ansvarig för diarium och arkiv. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen för personuppgiftsbehandlingar inom sin 
verksamhet. 
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Nämnden är ansvarig för att internkontroll sker. 
 
 
 

§ 4 Ansvar och befogenheter i övrigt 
 

Nämnden skall också 
 

 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, vilka 
ingår i nämndens verksamhetsområde, 

 
 äga rätt att överklaga beslut rörande bygglagstiftningen fattade av andra organ, 

 
 på anmodan av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan myndighet 

avge yttrande i ärenden, som berör nämndens verksamhetsområde, 
 

 vid behov från kommunstyrelsen och övriga nämnder samt beredningar och 
tjänstemän infordra de yttranden och upplysningar, som är erforderliga för 
att nämnden skall kunna fullgöra sina åligganden, 

 
 med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt 

verksamhetsområde samt hos kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller andra kommunala nämnder liksom hos andra 
myndigheter göra de framställningar, som befinns påkallade och 

 
 fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter, som av 

kommunfullmäktige överlämnas till nämnden. 
 

§ 5 Redovisningsskyldighet 
 

Miljö- och byggnadsnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden 
fullgjort uppdrag från kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom 
ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som 
fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den ordning som fullmäktige 
särskilt beslutar om. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSFORMER 
 

§ 6 Antal ledamöter 
 

Nämnden består av 5 ledamöter och 3 ersättare, som utses av 
kommunfullmäktige. Nämnden väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari 
året efter det år, då val av fullmäktige ägt rum. Vidare utser fullmäktige 
ordförande och en vice ordförande på samma tid. Nämnden skall inte ha utskott. 

 

§ 7 Tid för sammanträde 
 

Nämnden sammanträder på dag och tid, som nämnden bestämmer. 
 

§ 8 Ersättarnas tjänstgöring 
 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens 
ställe. 

 
En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

 
En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en 
ersättare, som kommer längre ner i ordningen. 

 
§ 9 Växeltjänstgöring 

 
En ledamot eller en ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv 
i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 

 
En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av 
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annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

 
§ 10 Inkallande av ersättare 

 
Är ledamot hindrad att närvara vid sammanträde eller del därav, skall han utan 
dröjsmål inkalla sin ersättare till tjänstgöring. 

 

§ 11 Ersättare för ordföranden 
 

Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i den del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara 
ordförande tillfälligt. 

 
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige 
ordföranden har utsetts. 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
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§ 12 Kallelse 
 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. 

 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, skall 
bifogas kallelsen. 

 
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, 
skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

 
§ 13 Justering av protokoll 

 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta, 
att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 

 
§ 14 Reservation 

 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen 
bör ledamoten göra det skriftligt. Om ledamot väljer att lämna enbart muntlig 
motivering är det ordförandes sak att bedöma om motiveringen ska tillföras 
protokollet eller. Skriftlig motivering ska lämnas till sekreteraren före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Det är ordförandens 
sak att bedöma om motivering till reservationen ska tillföras protokollets text 
eller bifogas paragrafen. 

 

Reservation bör anmälas direkt efter beslut i ett ärende, men måste som 
senast anmälas till kommunstyrelsen före sammanträdet avslutats. 
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§ 15 Protokollsanteckning 
 

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som anmält en protokollsanteckning ska 
lämna denna före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

 
 

§ 16 Delgivning 
 

Delgivning med Miljö- och byggnadsnämnden sker med ordföranden, 
förvaltningschef, eller annan anställd, som nämnden bestämmer. 
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§ 17 Miljö- och byggnadsnämndens ordförande 
 

I anslutning till vad i lag och detta reglemente stadgas åligger det Miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande 

 
att närmast under Miljö- och byggnadsnämnden ha insyn över nämndens 
verksamhetsområde, med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för 
nämndens verksamhet och i sådant avseende ta erforderliga initiativ, 

 
att befrämja erforderlig samverkan mellan Miljö- och byggnadsnämnden och 
kommunens övriga nämnder och styrelser, 

 
att vid uppvaktning av myndigheter eller vid konferenser och sammanträden 
med myndigheter, företag och enskilda företräda Miljö- och byggnadsnämnden, 
om inte nämnden för särskilt fall annorlunda beslutat, 

 
att tillse att Miljö- och byggnadsnämndens ärenden behandlas utan 

onödigt dröjsmål, att vara tillgänglig för allmänheten och kommunens 

förtroendemän och tjänstepersoner att i övrigt tillse, att Miljö- och 

byggnadsnämndens uppgifter fullgöres. 

Ordföranden har att inför sammanträde, besiktning eller annan förrättning företa 
genomgång och beredning av i sammanhanget aktuella ärenden med sekreterare, 
föredragande eller annan anställd.
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Miljö- och byggnadsnämnden 2022-10-19

§ 196 MBN/2022:1537

Prövning av ändring av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente med anledning av ny lag 
om tobaksfria nikotinprodukter

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

1. föreslå kommunfullmäktige besluta att Miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra 
kommunens ansvar avseende lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

2. uppdra åt administrativa enheten att komma med förslag på uppdaterade riktlinjer, 
tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade den 21 juni 2022 om en ny lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter som 
skulle träda i kraft den 1 augusti 2022. Lagen innebär att den som säljer tobaksfria nikotinprodukter 
ska anmäla försäljningen innan den får påbörjas, anmälan ska göras till den kommun där det fysiska 
försäljningsstället är beläget eller om fysiska försäljningsstället saknas till den kommun där företaget 
har sitt säte. Kommunen och Polismyndigheten har tillsynsansvar över att lagen och anslutande 
föreskrifter följs.

Kommunfullmäktige har att utse den nämnd som ska tilldelas tillsynsansvaret för den nya 
lagstiftningen. Berörd nämnd beslutar om delegationsordning, riktlinjer och tillsynsplan.

Hanteringen av tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter är i det närmaste identisk och lagen 
korresponderar i stort sett mot Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Miljö- och 
Byggnadsnämnden har idag tillsynsansvaret för tobaksförsäljning och det vore därför naturligt att 
kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och Byggnadsnämnden att hantera dessa frågor inom ramen 
för nuvarande tillsynsverksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-15

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 1473071
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Kommunförvaltningen 
Linn Bragd 
telefon 0304-33 41 53 
e-post: linn.bragd@orust.se

Motion om ett alternativt system med cykelvägar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har genom Rolf Sörvik lämnat in följande motion: 

”Vi i Vänsterpartiet tycker att Orust kommun ska ta tag i frågan kring cykelvägar på 
Orust. Det finns en cykelstrategi som politiken tagit fram. Det finns flera problem med 
den. Bland annat att det kostar troligen lika mycket som omsorgen och lärandet har i 
budget per år att genomföra strategin. Ett annat problem är att trafikverket har mer än 
ett finger med i spelet. Vi tycker att man ska ändra hela tänket vad det gäller cykelvägar 
utanför samhällena. Det finns ett idag ett vägnät som består av enskilda vägar, andra 
mindre vägar och gamla vägar som knappt används men som fortfarande är uttagna. 
Kommunen ska tillsätta en utredning där man letar för att hitta ett nytt vägsystem som 
är avsett för gång och cykeltrafik. När man hittar lämpliga sträckningar tar man kontakt 
med markägare, vägföreningar och liknade för att göra överenskommelser om 
utveckling och underhållsavtal på de blivande gång och cykelvägarna. Det är viktigt att 
vägarna blir enkla till exempel beläggningen är av grus inte större bredd än att man kan 
mötas med cyklar. På detta sättet kan man knyta ihop samhällen på Orust. 
Vänsterpartiet föreslår -att tillsätta en utredning som utreder nya sträckningar för enkla 
gång och cykelvägar. -att kommunen i samarbetar med markägare, vägägare för att 
genomföra ett alternativt system av gång och cykelvägar. -att utredningsarbetet och 
genomförandet går parallellt så att vi får en successiv utveckling av detta system av gång 
och cykelvägar.” 

Utredning 
I tätorterna är cykelvägnätet idag inte sammanhängande, särskilt när det gäller vägarna 
till och från skolor är behovet av sammanhängande och säkra cykelvägar stort. Ett annat 
problemområde är vissa vägkorsningar som inte kan bedömas som trafiksäkra, 
exempelvis i Ellös och Svanesund. 
 
I kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan redovisas hur man planerar 
att bygga ihop gång- och cykelvägar på Orust. Cykelstrategin redovisar en 10-årig 
utbyggnads- och åtgärdsplan som ska användas som underlag för varje budgetperiod 
och kommunens investeringsplan följer handlingsplanen. Upplägget ska säkerställa en 
årlig prioriterad utbyggnad av cykelinfrastrukturen inom respektive samhälle samt övriga 
åtgärder som krävs för att främja cyklingen inom kommunen. Cykelstrategin med 
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tillhörande handlingsplan kommer att revideras och förväntas beslutas politiskt under år 
2023. 
 
I kommande revidering kommer vi att titta på att: 

 Binda ihop samhällen – Här blir det aktuellt att titta på alternativa vägar precis 
som föreslås i motionen. 

 Identifiera våra målpunkter, t.ex. skolor, busstationer etc. 
 Binda ihop gamla fritidshusområden som omvandlats till åretruntbebyggelse 

med våra större tätorter 
 Utveckla Cykelkartan  
 Prioritera att barn ska kunna ta sig till och från skola/aktiviteter – Det är som 

barn man grundar sitt beteende vid val av transportmedel 
 Se helheten och trygghetsperspektiv – Viktigt att gång- och cykelvägen känns 

trygg att välja  
 

Bedömning 
Förvaltningen anser att motionen är besvarad med denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 
Motion daterad 2022-03-04 

Beslutet skickas till 
Enheten för mark- och exploatering  
Motionsställaren 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson    Nina Hansson 
Sektorchef    Mark- och exploateringschef 



 

Motion om ett alternativt system med 
cykelvägar. 

Vi i Vänsterpartiet tycker att Orust kommun ska ta tag i frågan kring cykelvägar på Orust. 
Det finns en cykelstrategi som politiken tagit fram. Det finns flera problem med den. Bland 
annat att det kostar troligen lika mycket som omsorgen och lärandet har i budget per år 
att genomföra strategin. Ett annat problem är att trafikverket har mer än ett finger med i 
spelet. 


Vi tycker att man ska ändra hela tänket vad det gäller cykelvägar utanför samhällena.

Det finns ett idag ett vägnät som består av enskilda vägar, andra mindre vägar och gamla 
vägar som knappt används men som forfarande är uttagna. Kommunen ska tillsätta en 
utredning där man letar för att hitta ett nytt vägsystem som är avsett för gång och 
cykeltrafik.


När man hittar lämpliga sträckningar tar man kontakt med markägare, vägföreningar och 
liknade för att göra överenskommelser om utveckling och underhållsavtal på de blivande 
gång och cykelvägarna. Det är viktigt att vägarna blir enkla till exempel beläggningen är 
av grus inte större bredd än att man kan mötas med cyklar. På detta sättet kan man knyta 
ihop samhällen på Orust.


	 Vänsterpartiet föreslår

	 

	 -att tillsätta en utredning som utreder nya sträckningar för enkla gång och 	 	
	   cykelvägar.

	 

	 -att kommunen i samarbetar med markägare, vägägare för att genomföra ett 	 	
	   alternativt system av gång och cykelvägar.

	 

	 -att utredningsarbetet och genomförandet går parallellt så att vi får en 	 	 	   
	   successiv utveckling av detta system av gång och cykelvägar.


För Vänsterpartiet på Orust


Rolf Sörvik
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 
 

 
§201 KS/2022:474 
Motion om ett alternativt system med cykelvägar 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 anse motionen besvarad. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Rolf Sörvik (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Michael Relfsson (FO) reserverar sig till förmån för Rolf Sörviks (V) förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har genom Rolf Sörvik lämnat in följande motion: 
”Vi i Vänsterpartiet tycker att Orust kommun ska ta tag i frågan kring cykelvägar på Orust. Det 
finns en cykelstrategi som politiken tagit fram. Det finns flera problem med den. Bland annat att 
det kostar troligen lika mycket som omsorgen och lärandet har i budget per år att genomföra 
strategin. Ett annat problem är att trafikverket har mer än ett finger med i spelet. Vi tycker att 
man ska ändra hela tänket vad det gäller cykelvägar utanför samhällena. Det finns ett idag ett 
vägnät som består av enskilda vägar, andra mindre vägar och gamla vägar som knappt används 
men som fortfarande är uttagna. Kommunen ska tillsätta en utredning där man letar för att hitta 
ett nytt vägsystem som är avsett för gång och cykeltrafik. När man hittar lämpliga sträckningar tar 
man kontakt med markägare, vägföreningar och liknade för att göra överenskommelser om 
utveckling och underhållsavtal på de blivande gång och cykelvägarna. Det är viktigt att vägarna 
blir enkla till exempel beläggningen är av grus inte större bredd än att man kan mötas med cyklar. 
På detta sättet kan man knyta ihop samhällen på Orust. Vänsterpartiet föreslår -att tillsätta en 
utredning som utreder nya sträckningar för enkla gång och cykelvägar. -att kommunen i 
samarbetar med markägare, vägägare för att genomföra ett alternativt system av gång och 
cykelvägar. -att utredningsarbetet och genomförandet går parallellt så att vi får en successiv 
utveckling av detta system av gång och cykelvägar.” 
 
I tätorterna är cykelvägnätet idag inte sammanhängande, särskilt när det gäller vägarna till och 
från skolor är behovet av sammanhängande och säkra cykelvägar stort. Ett annat problemområde 
är vissa vägkorsningar som inte kan bedömas som trafiksäkra, exempelvis i Ellös och Svanesund. 
 
I kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan redovisas hur man planerar att bygga 
ihop gång- och cykelvägar på Orust. Cykelstrategin redovisar en 10-årig utbyggnads- och 
åtgärdsplan som ska användas som underlag för varje budgetperiod och kommunens 
investeringsplan följer handlingsplanen. Upplägget ska säkerställa en årlig prioriterad utbyggnad 
av cykelinfrastrukturen inom respektive samhälle samt övriga åtgärder som krävs för att främja 
cyklingen inom kommunen. Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan kommer att revideras 
och förväntas beslutas politiskt under år 2023. 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 
Motion daterad 2022-03-04 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling att överlämna följande förslag till 
kommunstyrelsen för beslut: 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 anse motionen besvarad. 
 
Rolf Sörvik (V), med instämmande av Michael Relfsson (FO), föreslår kommunstyrelsen att 
bevilja motionen. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling 
beslutat enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Enheten för mark- och exploatering  
Motionsställaren 
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Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

 
§230 KS/2022:474 
Motion om ett alternativt system med cykelvägar 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 anse motionen besvarad. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Rolf Sörvik (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Michael Relfsson (FO) samt Lars Larsson (C) reserverar sig till förmån för Rolf Sörviks (V) 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har genom Rolf Sörvik lämnat in följande motion: 

”Vi i Vänsterpartiet tycker att Orust kommun ska ta tag i frågan kring cykelvägar på Orust. Det 
finns en cykelstrategi som politiken tagit fram. Det finns flera problem med den. Bland annat att 
det kostar troligen lika mycket som omsorgen och lärandet har i budget per år att genomföra 
strategin. Ett annat problem är att trafikverket har mer än ett finger med i spelet. Vi tycker att 
man ska ändra hela tänket vad det gäller cykelvägar utanför samhällena. Det finns ett idag ett 
vägnät som består av enskilda vägar, andra mindre vägar och gamla vägar som knappt används 
men som fortfarande är uttagna. Kommunen ska tillsätta en utredning där man letar för att hitta 
ett nytt vägsystem som är avsett för gång och cykeltrafik. När man hittar lämpliga sträckningar tar 
man kontakt med markägare, vägföreningar och liknade för att göra överenskommelser om 
utveckling och underhållsavtal på de blivande gång och cykelvägarna. Det är viktigt att vägarna 
blir enkla till exempel beläggningen är av grus inte större bredd än att man kan mötas med cyklar. 
På detta sättet kan man knyta ihop samhällen på Orust. Vänsterpartiet föreslår -att tillsätta en 
utredning som utreder nya sträckningar för enkla gång och cykelvägar. -att kommunen i 
samarbetar med markägare, vägägare för att genomföra ett alternativt system av gång och 
cykelvägar. -att utredningsarbetet och genomförandet går parallellt så att vi får en successiv 
utveckling av detta system av gång och cykelvägar.” 

 
I tätorterna är cykelvägnätet idag inte sammanhängande, särskilt när det gäller vägarna till och 
från skolor är behovet av sammanhängande och säkra cykelvägar stort. Ett annat problemområde 
är vissa vägkorsningar som inte kan bedömas som trafiksäkra, exempelvis i Ellös och Svanesund. 
 
I kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan redovisas hur man planerar att bygga 
ihop gång- och cykelvägar på Orust. Cykelstrategin redovisar en 10-årig utbyggnads- och 
åtgärdsplan som ska användas som underlag för varje budgetperiod och kommunens 
investeringsplan följer handlingsplanen. Upplägget ska säkerställa en årlig prioriterad utbyggnad 
av cykelinfrastrukturen inom respektive samhälle samt övriga åtgärder som krävs för att främja 
cyklingen inom kommunen. Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan kommer att revideras 
och förväntas beslutas politiskt under år 2023. 
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Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 210 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
 
Rolf Sörvik (V), med instämmande av Michael Relfsson (FO), Lars Larsson och Kaj Kvorning 
(Ober.) föreslår kommunstyrelsen att bifalla motionen. 
 
Veronica Almroth (L) yrkar bifall till beslutsförslaget från utskottet för samhällsutveckling. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 
Motion daterad 2022-03-04 

Beslutet skickas till 
Enheten för mark- och exploatering  
Motionsställaren 
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Kommunförvaltningen 
Ann-Katrin Otinder 
telefon 0304-334191 
e-post: ann-katrin.otinder@orust.se

Besvarande av motion om arbetsplatsdemokrati-demokratiprojektet i Orust 
kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

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

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

Bedömning 
Orust kommun har tecknat samverkansavtal med samtliga fackförbund som finns 
representerade i kommunen och som ingår i de avtalsområden där det finns 
kollektivavtal. Ett tecknat samverkansavtal innebär att en väl fungerande lokal 
samverkan utgår från arbetsplatsen och ger medarbetare, fackliga företrädare och 
skyddsombud/huvudskyddsombud delaktighet i beslutsprocesser om verksamheten och 
dess utveckling samt i arbetsmiljöarbetet. Syftet är att denna delaktighet ska främja hälsa 
och öka engagemanget för verksamheten vilket bidrar till bra beslut och bättre 
verksamhet. Ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete minskar ohälsa och förhindrar 
arbetsrelaterade olycksfall samt sjukdom. Med ”arbetsmiljö och hälsa” avses såväl 
hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande åtgärder där risk- och friskfaktorer 
identifieras. Denna överenskommelse ska stimulera en väl fungerande lokal samverkan 
som utgår från arbetsplatsen avseende frågor som rör verksamheten och dess utveckling 
samt arbetsmiljö och hälsa. Samverkansavtalet förutsätter en dialog mellan arbetsgivare, 
chefer, medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud, en förståelse för nyttan 
med att beslut bereds och förankras gemensamt samt en vilja att bidra till detta. 
 Avtalet syftar vidare till att varje medarbetare ska ges möjligheter och förutsättningar att 
påverka utformningen av den egna arbetssituationen, arbetsmiljön och hälsan liksom 
verksamhetens utveckling. Medarbetaren ska ges möjlighet till kompetens-och/eller 
yrkesutveckling.  
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Utgångspunkten är att frågor ska behandlas av dem som är direkt berörda, med fördel så 
tidigt i processen som möjligt. På APT kan chef och medarbetare ha en gemensam 
dialog kring frågor som rör verksamheten inklusive arbetstid, bemannings och 
anställningsfrågor. Vid APT föreligger inget partsförhållande, där är alla medarbetare 
delaktiga. På övriga nivåer i organisationen sker samverkan mellan 
arbetsgivarföreträdare och de anställdas fackliga organisationer i samverkansgrupper. 
Medarbetare kan också ta kontakt med facklig företrädare om denne vill att en fråga 
som har tagits upp på APT ska tas upp i lokal samverkansgrupp. Arbetsgivaren/chefen 
ansvarar för att dagordning skickas ut i god tid inför APT och att medarbetarna har 
möjlighet att bidra med frågor. Arbetsgivaren/chefen ansvarar för att 
minnesanteckningar förs vid APT och att de finns tillgängliga för alla medarbetare. 
Minnesanteckningarna ska även delges lokal samverkansgrupp. Detta är viktigt ifall ett 
ärende överlämnas till fortsatt behandling i lokal samverkansgrupp.  
 I samverkansgrupp bereder parterna gemensamt ärenden som rör verksamheten, dess 
utveckling och arbetsmiljön inför beslut respektive vid uppföljning av verksamheten. 
Där fullgör arbetsgivaren sina skyldigheter enligt 11och 19  §§ MBL om inte annat 
överenskommits, samt AML. 
Denna möjlighet att som arbetstagare kunna påverka i frågor som handlar om 
arbetsmiljö, arbetstid, bemanning och anställning finns reglerat på ett unikt sätt i 
offentlig sektor och ersätter lagstiftning i såväl MBL som arbetsmiljölag och 
fackligförtroendemanna lag. Man har genom att teckna den här typen av avtal gått steget 
längre än MBL för att möjliggöra att medarbetarna får så stort inflytande som möjligt i 
frågor som rör deras anställningsförhållande, organisation och arbetsmiljö. Syftet är att 
detta utöver att göra arbetsplatsen mer attraktiv också ska bidra till en ökad 
verksamhetsutveckling. Att besluta om ett nytt avtal med ett liknande innehåll skulle 
förmodligen inte förändra så mycket då Orust kommun via sitt samverkansavtal flyttat 
över mycket av inflytandet till medarbetarna. Samverkansavtalet i Orust kommun är 
sprunget ur ett centralt kollektivavtal där denna förskjutning av inflytande möjliggörs. 
Att teckna ett annat avtal som inte har sin grund i ett centralt kollektivavtal men ändå 
reglerar samma område skulle kunna strida mot det gällande avtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 
 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
Administrativa enheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ann-Katrin Otinder 
HR chef
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§ 127 KS/2022:992 
 
Besvarande av motion om arbetsplatsdemokrati - demokratiprojekt i Orust kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i motionen 
inom rådande kollektivavtal. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Sörvik (Vänsterpartiet) föreslår i motion daterad 2022-06-02 att personalutskottet får ett 
uppdrag att inleda en process tillsammans med de fackliga organisationerna, som kan leda till 
beslut och avtal om att överföra ett reellt inflytande över frågor som arbetstid, bemannings- och 
anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Orust kommun. Vidare yrkar 
Vänsterpartiet på att kommunfullmäktige uttalar en ambition att försök inom ett eller flera 
områden kan påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att motionen antagits. Samt att arbetet 
med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs som försöksverksamhet till dess 
utvärdering genomförts och slutsatser kunnat dras av effekterna för såväl verksamheten som de 
anställda.  
 
Bedömning 
Orust kommun har tecknat samverkansavtal med samtliga fackförbund som finns representerade 
i kommunen och som ingår i de avtalsområden där det finns kollektivavtal. Ett tecknat 
samverkansavtal innebär att en väl fungerande lokal samverkan utgår från arbetsplatsen och ger 
medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud/huvudskyddsombud delaktighet i 
beslutsprocesser om verksamheten och dess utveckling samt i arbetsmiljöarbetet. Syftet är att 
denna delaktighet ska främja hälsa och öka engagemanget för verksamheten vilket bidrar till bra 
beslut och bättre verksamhet. Ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete minskar ohälsa och 
förhindrar arbetsrelaterade olycksfall samt sjukdom. Med ”arbetsmiljö och hälsa” avses såväl 
hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande åtgärder där risk- och friskfaktorer identifieras.  
 
Denna överenskommelse ska stimulera en väl fungerande lokal samverkan som utgår från 
arbetsplatsen avseende frågor som rör verksamheten och dess utveckling samt arbetsmiljö och 
hälsa. Samverkansavtalet förutsätter en dialog mellan arbetsgivare, chefer, medarbetare, fackliga 
företrädare och skyddsombud, en förståelse för nyttan med att beslut bereds och förankras 
gemensamt samt en vilja att bidra till detta. 
 
Avtalet syftar vidare till att varje medarbetare ska ges möjligheter och förutsättningar att påverka 
utformningen av den egna arbetssituationen, arbetsmiljön och hälsan liksom verksamhetens 
utveckling. Medarbetaren ska ges möjlighet till kompetens-och/eller yrkesutveckling.  
 
Utgångspunkten är att frågor ska behandlas av dem som är direkt berörda, med fördel så tidigt i 
processen som möjligt. På APT kan chef och medarbetare ha en gemensam dialog kring frågor 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-14 
 

som rör verksamheten inklusive arbetstid, bemannings och anställningsfrågor. Vid APT föreligger 
inget partsförhållande, där är alla medarbetare delaktiga. På övriga nivåer i organisationen sker 
samverkan mellan arbetsgivarföreträdare och de anställdas fackliga organisationer i 
samverkansgrupper. Medarbetare kan också ta kontakt med facklig företrädare om denne vill att 
en fråga som har tagits upp på APT ska tas upp i lokal samverkansgrupp. Arbetsgivaren/chefen 
ansvarar för att dagordning skickas ut i god tid inför APT och att medarbetarna har möjlighet att 
bidra med frågor. Arbetsgivaren/chefen ansvarar för att minnesanteckningar förs vid APT och 
att de finns tillgängliga för alla medarbetare. Minnesanteckningarna ska även delges lokal 
samverkansgrupp. Detta är viktigt ifall ett ärende överlämnas till fortsatt behandling i lokal 
samverkansgrupp.  
 
 I samverkansgrupp bereder parterna gemensamt ärenden som rör verksamheten, dess utveckling 
och arbetsmiljön inför beslut respektive vid uppföljning av verksamheten. Där fullgör 
arbetsgivaren sina skyldigheter enligt 11och 19  §§ MBL om inte annat överenskommits, samt 
AML. 
 
Denna möjlighet att som arbetstagare kunna påverka i frågor som handlar om arbetsmiljö, 
arbetstid, bemanning och anställning finns reglerat på ett unikt sätt i offentlig sektor och ersätter 
lagstiftning i såväl MBL som arbetsmiljölag och fackligförtroendemanna lag. Man har genom att 
teckna den här typen av avtal gått steget längre än MBL för att möjliggöra att medarbetarna får så 
stort inflytande som möjligt i frågor som rör deras anställningsförhållande, organisation och 
arbetsmiljö. Syftet är att detta utöver att göra arbetsplatsen mer attraktiv också ska bidra till en 
ökad verksamhetsutveckling. Att besluta om ett nytt avtal med ett liknande innehåll skulle 
förmodligen inte förändra så mycket då Orust kommun via sitt samverkansavtal flyttat över 
mycket av inflytandet till medarbetarna. Samverkansavtalet i Orust kommun är sprunget ur ett 
centralt kollektivavtal där denna förskjutning av inflytande möjliggörs. Att teckna ett annat avtal 
som inte har sin grund i ett centralt kollektivavtal men ändå reglerar samma område skulle kunna 
strida mot det gällande avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 
 
Beslutet skickas till 
HR enheten 
Administrativa enheten 
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§186 KS/2022:992 
Besvarande av motion om arbetsplatsdemokrati - demokratiprojekt i Orust kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i motionen 
inom rådande kollektivavtal. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Rolf Sörvik (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-14 § 127 föreslå kommunstyrelsen 
överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Rolf Sörviks (V) förslag samt 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer dessa två förslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 
 
Beslutet skickas till 
HR enheten 
Administrativa enheten 
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Sektor Omsorg 
Lena Gardtman 
telefon 0304-334385 
e-post: lena.gardtman@orust.se

Svar på motion om kvalitetsarbete 
Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till 
kommunfullmäktige: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2022-09-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor omsorg har fått uppdraget att svara på en motion från kristdemokraterna på 
Orust. Motionen beskriver att det saknas förankring av kvalitetsarbete i organisationen 
och föreslår därför att en grupp bör bildas av olika yrkeskategorier för att få en 
helhetsbild och att arbetsgrupperna ska få handledning. 

Sektor omsorg är en organisation med ungefär 600 medarbetare, 40 olika yrkesgrupper 
och 30 chefer. Det är många olika kvalitets- och förbättringsarbete på gång i ett ständigt 
flöde och utifrån olika perspektiv och processer i alla verksamheter.  

Det finns i sociallagstiftningarna krav på ett systematiskt kvalitetsarbete som också är 
reglerat utifrån socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter (SOSFS 2011:9). Sektor 
omsorg har systematiserat sitt kvalitetsarbete genom riktlinjer, planer, rutiner och andra 
dokument (bil 1, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom sektor omsorg).  

Vi erbjuder handledning till medarbetare både på grupp och individnivå utifrån olika 
behov så som metodhandledning, individhandledning, krishandledning, 
processhandledning och grupphandledning. Det förekommer i både jämna och ojämna 
intervaller beroende på olika omständigheter som bland annat ekonomi.  

Utredning 
Flera av våra lagstiftningar ställer krav på att vi ska ha kvalitets och ledningssystem. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att hela hälso- och sjukvården, hela 
socialtjänsten och all verksamhet enligt LSS ska ha ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra kvaliteten i verksamheter som omfattas av någon eller några av 
följande bestämmelser: 

 5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL 
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 16 § tandvårdslagen, TL 

 3 kap. 3 § socialtjänstlagen, SoL 

 6 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Föreskrifterna och allmänna råden gäller för hela hälso- och sjukvården, hela 
socialtjänsten och all verksamhet enligt LSS och har således ett brett 
tillämpningsområde. 

Sektor omsorg på Orust Kommun är inget undantag utan vi har organiserat oss genom 
att ha riktlinjer, planer, rutiner och andra dokument som tillsammans skapar omsorgens 
ledningssystem. Vi har ett kvalitetsbibliotek som är gemensamt för våra tre 
verksamhetsområde, socialt stöd, vård- och omsorg samt äldreomsorg. Med hjälp av 
processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå 
kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet består av riskanalys, egenkontroll och 
hantering av avvikelser.  

Bedömning  
Det är en viktig fråga hur kvalitetsarbetet ska bedrivas, det går alltid att förbättra, skruva 
på former, aktiviteter och innehåll. Så frågeställningen är intressant om än omfattande 
och svårfångad i enkla lösningar. Det är komplext att beskriva en sektor utifrån enskilda 
synpunkter, det någon upplever som ett obefintligt kvalitetsarbete uppfattar någon 
annan på ett annat sätt. Och vad lägger var och en i begreppet kvalitetsarbete?  

Vi bedriver redan idag ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån ett strukturerat arbetssätt. 
Delar av det systematiska förbättringsarbetet består av förebyggande åtgärder, att 
identifiera avvikelser, åtgärda dem samt revidera processer och rutiner för att om möjligt 
förhindra att avvikelserna inträffar igen. I det systematiska förbättringsarbetet ingår 
riskanalyser, egenkontroll, utredning av avvikelser, klagomål och synpunkter, 
rapportering av vårdskador, LEX Sarah och sammanställning av analys av det 
systematiska kvalitetsarbetet.  

Bedömningen från förvaltningen sida är att det finns strukturer, arbetssätt och 
dokumentation av kvalitetsarbetet. Detta arbete hålls ständigt levande genom att ta 
tillvara på medarbetarnas behov och synpunkter. Varje månad hålls kvalitetsmöte i 
samband med APT där även sjuksköterska och rehab bjuds in att delta. Det hålls också 
team-träffar kring enskilda brukares behov med olika yrkeskategorier. Varannan vecka 
har vi kvalitetsråd på sektorchefs ledningsgrupp. Handledning i olika former 
förekommer utifrån behov och möjlighet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27 
 

Beslutet skickas till 
Kristdemokraterna 

Sektor Omsorg 
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Kommunförvaltningen 
 
 
Lena Gardtman 
Sektorchef Omsorg
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Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, ska tillämpas i 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten med 
hjälp av ett ledningssystem. Detta ska ske genom att tydliggöra processer och 
rutiner. Föreskrifterna och allmänna råden gäller för hela socialtjänsten, all 
verksamhet enligt LSS samt hela hälso- och sjukvården.  
 
Utifrån dessa föreskrifter och allmänna råd har ett kvalitetsledningssystem 
utformats för Sektor omsorgs verksamheter. Ledningssystemet är anpassat till 
verksamheternas inriktning och omfattning. Ledningssystemet består av de 
processer och rutiner som behövs för att säkra verksamheternas kvalitet. 
Dokument som ingår i Kvalitetsledningssystemet finns på Sektor omsorgs del av 
Intranätet, under rubriken Kvalitet. Sektor omsorgs ledningssystem för det 
systematiska kvalitetsarbetet ska vara väl känt av all personal inom Sektor 
omsorg. 

Styrande dokument 
På intranätet under Ledning och styrning – styrande dokument, finns mallar som 
ska användas vid upprättande av olika styrdokument.  
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Gemensamma begrepp 
Vid upprättande av dokument behövs gemensamma begrepp för att säkra 
kvaliteten. Begreppen i Socialstyrelsens termbank som finns på socialstyrelsens 
webbsida ska användas. 
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Ledningssystemets syfte och tillämpningsområde 
Ledningssystemet är ledningens verktyg för att systematiskt och fortlöpande 
kunna utveckla, säkra och förbättra kvaliteten i verksamheterna. Verksamheterna 
ska skapa förutsättningar för alla medarbetare att delta i det systematiska 
förbättringsarbetet. Medarbetarnas erfarenheter avseende verksamhetens 
kvalitet kan ge värdefull information i arbetet med att säkra kvaliteten och 
vidareutveckla vården och omsorgen. 

Ledningssystemet omfattar alla Sektor omsorgs verksamheter och 
verksamheterna ska med stöd av ledningssystemet: 

 Planera 
 Leda 
 Kontrollera. 
 Följa upp. 
 Utvärdera. 
 Förbättra verksamheten. 

 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska enligt 1 kap. 1 § SOSFS 
2011:9 tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvaliteten i sådan verksamhet som omfattas av någon eller några av 
följande bestämmelser:  
 

 • 31 § hälso- och sjukvårdslagen  
 • 3 kap. 3 § socialtjänstlagen  
 • 6 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  

Definition av kvalitet – utgångspunkten för ledningssystemet 
Kvalitet definieras i SOSFS 2011:9 som att en verksamhet uppfyller de krav och 
mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut 
som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Denna definition av kvalitet 
är grunden för hur ledningssystemet ska vara uppbyggt och hur det ska användas.  

Utöver detta har Sektor omsorg definierat kvalitet enligt följande:  
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 Insatserna ska utgå från en helhetssyn, vara samordnade och präglas av 
kontinuitet. 

 Insatserna ska vara kunskapsbaserade och effektivt utförda.  
 Insatserna ska vara trygga, säkra, tillgängliga, jämlika och präglade av 

rättssäkerhet i myndighetsutövningen.  
 Medarbetarna har rätt kompetens för sitt uppdrag. 

Ansvar för ledningssystemet  
Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns ett kvalitetsledningssystem och 
beslutar om övergripande mål och strategier för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra kvaliteten. Kommunstyrelsen ansvarar även för Sektor 
omsorgs totala resursbehov för att säkerställa kvaliteten på kort och på lång sikt. 

Utskottet för Sektor omsorg får fortlöpande information om Sektor omsorgs 
kvalitetsarbete. 
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Organisation – Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  

 
  

Ansvar för underhåll och användning av ledningssystemet 

Sektorchef  
 Leder och fördelar kvalitetsarbetet i enlighet med Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd.  
 Bevakar det totala resursbehovet för att säkerställa kvaliteten. 
 Beslutar tillsammans med sin ledningsgrupp om vilka egenkontroller och 

riskanalyser som ska utföras inom verksamheterna. 
 Introducerar nya verksamhetschefer i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Kvalitetsutvecklare 
 Ansvarar för kvalitetsutvecklingen inom sektorn.  
 Introducerar nya enhetschefer i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 Går igenom och vid behov reviderar sektorövergripande styrdokument 1 

gång/år och vid behov.  
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 Tar emot och kvalitetsgranskar reviderade styrdokument från 
verksamheterna innan dessa publiceras 

 Följer systematiskt upp sektorns kvalitetsarbete inklusive utredningar av 
lex sarah samt övriga avvikelser inom SoL och LSS. 

 Följer upp beslutade riskanalyser och egenkontroller . 
 Sammanställer den årliga kvalitetsberättelsen. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 Ansvarar för att den kommunala hälso- och sjukvården uppfyller hälso- och 

sjukvårdslagens krav på god kvalitet.  
 Upprättar rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas för 

att kunna följa upp och utveckla den kommunala hälso- och sjukvården.  
 Introducerar nyanställd legitimerad personal i det systematiska 

kvalitetsarbetet. 
 Följer systematiskt upp den kommunala hälso- och sjukvårdens 

kvalitetsarbete inklusive utredningar av vårdskador och övriga avvikelser på 
hälso- och sjukvårdens område. 

 Ansvarar för att beslutade riskanalyser och egenkontroller genomförs inom 
hälso- och sjukvården.  

 Går igenom och vid behov reviderar styrdokument inom hälso-och 
sjukvårdens område 1 gång/år och vid behov.  

 Sammanställer den årliga patientsäkerhetsberättelsen.  

Verksamhetscheferna 
 Ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs i enlighet med 

lagar och föreskrifter inom verksamhetsområdet. 
 Ansvarar för att beslutade riskanalyser och egenkontroller genomförs inom 

sitt verksamhetsområde. 
 Implementerar de övergripande kvalitetsmålen i verksamheten.  

Identifierar vilka processer och rutiner som krävs för att verksamheten ska 
ha en god kvalitet.  

 Bevakar det verksamhetsövergripande resursbehovet för att säkerställa 
kvaliteten.  

 Följer upp inkomna klagomål och synpunkter, Lex Sarah rapporter och 
utredningar, tillsynsrapporter och avvikelser. 
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 Gör enhetscheferna delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 Går igenom och vid behov reviderar styrdokument inom sitt 

verksamhetsområde tillsammans med sin ledningsgrupp 1 gång/år och vid 
behov.  

 Redovisar och beskriver årligen det systematiska kvalitetsarbetet inom 
verksamheten.  

Enhetscheferna 
 Leder det systematiska kvalitetsarbetet på enheten genom att utföra 

beslutade riskanalyser och egenkontroller. 
 Utreder och följer upp inkomna klagomål och synpunkter, och avvikelser.  
 Följer upp Lex Sarah utredningar, vidtar åtgärder samt återkopplar till 

personalen. 
 Bevakar enhetens resursbehov för att säkerställa kvaliteten.  
 Ser till att upprättade processer och rutiner följs inom den egna enheten. 
 Gör medarbetarna delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 Introducerar nya medarbetare i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Kommunicera och omsätta övergripande strategier och mål inom sin enhet 

och involvera medarbetarna i det systematiska förbättringsarbetet.  

Alla medarbetare 
 Arbetar i enlighet med de fastställda styrdokumenten för att uppnå en god 

kvalitet.  
 Deltar aktivt i verksamhetens kvalitetsarbete. 
 Har kunskap om processer och rutiner för avvikelsehantering för att kunna 

fullgöra sin rapporteringsskyldighet.  
 Skapa förtroende och god kvalitet genom att visa engagemang, gott 

bemötande och respekt i varje möte med brukare och närstående 

Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad  
Ledningssystemet ska anpassas till verksamheternas inriktning och omfattning. 
Det ska bestå av de processer och rutiner som behövs i verksamheterna för att 
säkra kvaliteten. Ledningssystemet innebär ett långsiktigt, målmedvetet och 
systematiskt arbetssätt för ständiga förbättringar i verksamheterna. 
Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att se eventuella kvalitetsbrister 
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och verksamheterna får stöd i det dagliga arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten. 

Processer och rutiner 
Processer och rutiner = styrdokument som är ledningssystemets grundläggande 
delar. Det är därför viktigt att styrdokumenten är tydliga och användbara för att 
de ska kunna utveckla och säkra verksamheternas kvalitet. 

Samverkan 
Samverkan är en förutsättning för att brukaren/patienten ska få det stöd som 
motsvarar dennes behov om det inte finns hinder för detta enligt offentlighets- 
och sekretesslagstiftning och bestämmelser om sekretess inom socialtjänstlagen, 
SoL, hälso- och sjukvårdslagen, HSL och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. En viktig del inom samverkan är att det finns processer 
och rutiner som beskriver samverkansarbetet såväl internt som externt. 
Samverkan är en nödvändig faktor för att uppnå kvalitet för brukaren/patienten.  

Att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten 
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamheternas kvalitet. Inom Sektor omsorg är detta arbete 
organiserat i ledningsgrupper och kvalitetsmöten.  

Sektor omsorgs ledningsgrupp 
Sektorchef beslutar tillsammans med sin ledningsgrupp om de styrdokument som 
ska ingå i ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet och formulerar 
de övergripande kvalitetsmålen.  

Sektor omsorgs ledningsgrupp bedömer vilka utbildningsinsatser eller andra 
åtgärder som behövs för att säkerställa att alla medarbetare arbetar i enlighet 
med fastställda styrdokument.  

Verksamhetschefernas ledningsmöten  
Verksamhetschefernas ledningsmöte med enhetscheferna ska ha en stående 
punkt om kvalitetsutveckling. Prioriterade områden ska vara klagomål- och 
synpunkter, avvikelser, riskanalyser och egenkontroller. Resultat av Öppna 
jämförelser, Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK), och nationella kvalitetsregister 
ska analyseras och åtgärder ska tas fram för att förbättra resultaten. 
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Sammanställa och analysera brukarundersökningar och nationella 
undersökningar. 

Enhetschefernas kvalitetsmöten 
Kvalitetsmöten leds av respektive enhetschef inom sektor omsorg. 
Kvalitetsmöten hålls regelbundet antingen enbart som kvalitetsmöte eller som en 
stående punkt på dagordningen i samband med APT. Inom Vård och omsorg 
deltar förutom baspersonal även omvårdnadsansvarig sjuksköterska och inom 
Socialt stöd kallar enhetschef omvårdnadsansvarig sjuksköterska då behov finns. 
Om behov finns, kallas även berörd personal från rehabenheten. 

De områden som ska prioriteras på kvalitetsmöten är klagomål och synpunkter, 
avvikelser, riskanalyser och egenkontroll. Enhetschef ska redovisa vidtagna 
åtgärder och resultat enligt aktuella rutiner till verksamhetschef och dennes 
ledningsgrupp.  
Sammanställa och analysera brukarundersökningar och nationella 
undersökningar. 

Systematiskt förbättringsarbete 
Systematiskt förbättringsarbete är viktigt för att säkerställa att ledningssystemet 
är ett stöd för verksamheterna. Delar av det systematiska förbättringsarbetet 
består av förebyggande åtgärder, att identifiera avvikelser, åtgärda dem samt 
revidera processer och rutiner för att om möjligt förhindra att avvikelserna 
inträffar igen. I det systematiska förbättringsarbetet ingår: 

Riskanalys 
Riskanalyser ska fortlöpande utföras för att bedöma om det finns risk för att 
händelser skulle kunna inträffa i verksamheten som kan medföra brister i 
verksamhetens kvalitet. Riskanalyser innebär att den som bedriver verksamheten 
ser framåt, det vill säga analyserar risker för att händelser skulle kunna inträffa i 
framtiden i den verksamhet som ska bedrivas.  

Riskanalyserna innebär att sannolikheten för att en händelse ska inträffa 
uppskattas samt att en bedömning görs av vilka negativa konsekvenser som 
skulle kunna bli följden av händelsen. 
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Riskanalyser ska även genomföras innan förändringar av en verksamhet eller 
inför förändringar av personalens sammansättning och innan nya arbetssätt eller 
metoder börjar tillämpas. 

På intranätet - Sektor omsorg- Kvalitet- Riskanalys, finns dokument som är 
beslutade av Sektor omsorgs ledningsgrupp.  

Egenkontroll 
Egenkontroll innebär en regelbunden, systematisk uppföljning och utvärdering av 
den egna verksamhetens resultat och en kontroll av att verksamheten arbetar 
enligt de styrdokument som ingår i ledningssystemet. Till skillnad mot 
riskanalyserna, som innebär att arbeta förebyggande, innebär egenkontrollen att 
granskning ska göras av den verksamhet som har bedrivits eller bedrivs. 
Egenkontrollen kan också beskrivas som en intern granskning av att den egna 
verksamheten uppnår ställda krav och mål. Egenkontrollen ska göras med den 
frekvens och i den omfattning som krävs för att kunna säkra verksamhetens 
kvalitet.  

På intranätet - Sektor omsorg- Kvalitet- Egenkontroll finns aktuella 
egenkontroller som är beslutade av Sektor omsorgs ledningsgrupp.  

Utredning av avvikelser  
Avvikelsehanteringen är ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Avvikelsehantering innebär att ha tydliga rutiner för att systematiskt identifiera, 
dokumentera, analysera, åtgärda och följa upp negativa händelser i 
verksamheterna. Erfarenheter återförs sedan till verksamheterna i ett lärande och 
förebyggande syfte med målet att sådana åtgärder vidtagits för att inte samma 
händelse ska upprepas. Med avvikelse avses att verksamheten inte når upp till 
krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har 
meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 

På intranätet - Sektor omsorg - Kvalitet – Avvikelser finns aktuella rutiner och 
blanketter som beskriver hur avvikelser ska hanteras inom Sektor omsorg.  
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Klagomål och synpunkter 
Klagomål och synpunkter kan lämnas av brukare/patienter och deras 
anhöriga/närstående, personal, vårdgivare, de som bedriver socialtjänst, de som 
bedriver verksamhet enligt LSS, myndigheter och föreningar samt andra 
organisationer och intressenter.  
 
Sektor omsorgs alla verksamheter ska ta emot och utreda klagomål och 
synpunkter på verksamhetens kvalitet. All personal inom Sektor omsorg är 
skyldiga att ta emot klagomål och synpunkter. De mottagna klagomålen och 
synpunkterna på verksamhetens kvalitet ska utredas. Utredningen ska leda till att 
verksamheten ska kunna ta ställning till om det förekommit avvikelser i 
verksamheten.  
 
På intranätet - Sektor omsorg – Kvalitet - Klagomål och synpunkter finns rutin 
och blanketter som beskriver hur Klagomål och synpunkter ska hanteras inom 
Sektor omsorg.  

Rapporteringsskyldighet av vårdskador  
Enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:569) ska anmälan till Inspektionen 
för vård och omsorg, (IVO), göras vid händelser som medfört eller hade kunnat 
medföra allvarlig vårdskada. All legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal och de 
personer som biträder legitimerad personal är skyldiga att rapportera händelser 
som är av betydelse för patientsäkerheten. Om någon i samband med vård eller 
behandlingen drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom, 
ska avvikelserapport skrivas.  

Inom Sektor omsorg är det Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som utreder 
och anmäler risk för allvarlig vårdskada eller allvarlig vårdskada till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO. 

På intranätet - Sektor omsorg – Kvalitet – område Avvikelser finns rutiner för 
Avvikelsehantering som beskriver hur dessa ska hanteras inom Sektor omsorg.  

Lex Sarah 
Samtliga medarbetare inom Sektor omsorg omfattas av rapporteringsskyldigheten 
enligt Lex Sarah. Bestämmelserna om Lex Sarah regleras i socialtjänstlagen, SoL 
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samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Utgångspunkten 
är att var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till god 
kvalitet. Det som avviker från god kvalitet och som innebär ett missförhållande 
eller påtagliga risker för missförhållande ska hanteras enligt gällande rutin. 
 
På intranätet - Sektor omsorg – Kvalitet - Avvikelser finns rutin och blanketter 
som beskriver hur Lex Sarah rapporter ska hanteras inom Sektor omsorg.  

Sammanställning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet 
Inkomna klagomål och synpunkter, avvikelser, Lex Sarah rapporter och 
utredningar samt utredningar av vårdskador ska sammanställas och analyseras. 
Genom att analysera inkomna rapporter, klagomål och synpunkter samt 
avvikelser samlat kan även mönster och trender som inte framkommit i 
utredningen av ett enskilt fall upptäckas. Ett enstaka klagomål och synpunkt eller 
en avvikelse på verksamhetens kvalitet kan ibland upplevas som mindre allvarlig 
än vad som framkommer vid en sammanställning.  

Förbättrande åtgärder i verksamheten 
Genom de olika aktiviteter som ingår i det systematiska förbättringsarbetet kan 
Sektor omsorgs alla verksamheter få kännedom om avvikelser från de krav och 
mål som gäller för verksamheterna enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- 
och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och 
beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Sådana avvikelser ska 
då åtgärdas så att verksamhetens kvalitet säkras. 

Årsagenda – aktiviteter under året 
 

Januari 
Verksamhetsberättelser upprättas för föregående år av 
respektive verksamhetschef/enhetschef.  

Januari/februari 
Patientsäkerhetsberättelse för föregående år upprättas av 
MAS. Sammanställning av riskanalyser, egenkontroller, 
avvikelser samt klagomål och synpunkter görs av respektive 
verksamhetschef 

April-juli 
Analys av nationella jämförelser såsom öppna jämförelser 
och KKIK, Kommunens Kvalitet i Korthet, görs av respektive 
verksamhetschef som lämnar resultaten till sektorchef och 
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enhetschefer. Sektorchefs ledningsgrupp beslutar om 
eventuella åtgärder för att förbättra resultaten. 

November- 
december 

Årlig uppföljning av ledningssystemets innehåll, dokument, 
innehåll på intranätet, Görs av verksamhetschefer samt MAS 
för hälso- och sjukvårdsdokument. 

Förbättring av processerna och rutinerna  
Ledningssystemet kan ses som ett förbättringshjul. Bilden visar grunden i 
uppbyggnaden av ledningssystemet samt det systematiska förbättringsarbetet. 
De inre pilarna visar på fasernas tidsordning och att kvalitetsarbetet alltid pågår. 
De långa pilarna visar på att underlag till att utveckla och förbättra 
verksamhetens processer och rutiner kan komma fram direkt under varje fas 
(planering, genomförande och utvärdering). Eftersom kvaliteten ständigt ska 
utvecklas och säkras blir ett ledningssystem aldrig färdigt. 

 

Sektor omsorg har fortlöpande uppföljningar för att förebygga och åtgärda brister 
i kvaliteten. Nedanstående områden ska följas upp en per tertial på respektive 
enhets kvalitets-och verksamhetsmöten, på verksamhetschefernas och 
sektorchefs ledningsmöten. 

 Egenkontroller  
 Riskanalyser  
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 Klagomål och synpunkter 
 Avvikelser  
 Rapporter och utredningar - Lex Sarah och vårdskador 
 Kvalitetsregister 

o Senior alert  
o Svenska Palliativ registret  
o BPSD-registret  

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet 
I SOSFS 2011:9 formuleras följande  

 Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal som 
behövs för att kunna ge god vård. Hälso- och sjukvårdspersonalen är 
skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Med 
patientsäkerhet avses skydd mot vårdskada. 

 För utförande av uppgifter med god kvalitet inom socialtjänsten ska det 
finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet Var och en som 
fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet 
som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. 

 För verksamhet enligt LSS ska det finnas den personal som behövs för att 
kunna ge ett gott stöd och en god service och omvårdnad. Var och en som 
fullgör uppgifter enligt denna lag ska medverka till att den verksamhet som 
bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. 

 
Kompetens påverkar möjlighet att medverka  
All personal inom Sektor omsorg omfattas av kompetenskrav. Att personalen har 
rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna medverka i 
kvalitetsarbetet och ge en god vård och omsorg. Utan rätt kompetens har 
personalen inte förutsättningar för att fullgöra sin rapporteringsskyldighet eller i 
övrigt delta i kvalitetsarbetet till exempel genom att lämna in klagomål och 
synpunkter.  
 
Uppmuntra deltagande i kvalitetsarbetet  
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om all personals lagreglerade skyldighet 
att delta i kvalitetsarbetet. För att uppnå god kvalitet är personalens engagemang 
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och delaktighet nödvändig. All personal ska få återkoppling avseende 
kvalitetsarbetet i verksamheterna. Återkopplingen sker lämpligast på 
ledningsmöten, kvalitetsmöten eller APT. Alla chefer har en viktig uppgift med att 
skapa och upprätthålla intresset för kvalitetsarbetet i verksamheterna. 

Genom rapporter, klagomål och synpunkter avseende verksamhetens kvalitet från 
medarbetarna skapas förutsättningar för att utveckla och säkra kvaliteten. 
Vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser kan förhindras. För att kunna 
medverka behöver alla ha kunskap om vart de ska vända sig med rapporter, 
klagomål och synpunkter. Alla chefer inom Sektor omsorg ska informera 
medarbetarna om rapporteringsskyldigheten.  
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Personalen ska arbeta enligt styrdokumenten  
Att all personal arbetar i enlighet med de fastställda styrdokumenten innebär att 
de arbetar systematiskt på ett likartat sätt för att uppnå kvalitet. Det underlättar i 
sin tur ett systematiskt förbättringsarbete genom att arbetssätt kan följas upp, 
utvärderas och vid behov förändras. Ett led i arbetet med att säkerställa att alla 
arbetar i enlighet med styrdokumenten är att se till att dessa är utformade så att 
de som arbetar i verksamheten enkelt kan ta till sig dokumenten.  

Dokumentationsskyldighet 
Alla verksamheter inom Sektor omsorg ska dokumentera arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Kravet 
på dokumentation omfattar alla delar av det systematiska kvalitetsarbetet, såväl 
ledningssystemets grundläggande uppbyggnad som det systematiska 
förbättringsarbetet. Det innebär även att arbetet med att utföra riskanalyser, 
egenkontroller och att hantera klagomål och synpunkter ska dokumenteras liksom 
vilka förbättrande åtgärder som framkomna avvikelser har gett upphov till.  
 
Samtliga dokument som ingår i Sektor omsorgs ledningssystem för 
kvalitetsarbete ska finnas tillgängliga på kommunens intranät.  
 
Kravet på dokumentation av arbetet med att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet innebär ingen inskränkning av krav på 
dokumentation avseende patienter enligt patientdatalagen, PdL och enskilda 
inom socialtjänsten enligt socialtjänstlagen, SoL eller lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS.  

Förvalta planen 

Säkerställa styrdokument 
Sektorchef omsorg är dokumentansvarig och ansvarar för att verksamheten har 
en rutin för att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. 
Dokumentansvarig chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om 
styrdokumenten. 

Målgruppen för planen ansvarar för att ta del av och efterleva den. 
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Avvikelser och förslag 
Den som läser planen och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant 
som påverkar planen såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag 
till förändringar meddela närmaste chef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 
eller Administrativ samordnare. 

Relaterad information 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 
Socialstyrelses meddelandeblad Nr 11/2011  
Socialstyrelsens Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Kunskapsguiden - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
SKL Uppföljningsguiden. En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting 

http://uppfoljningsguiden.se/




 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för omsorg 2022-10-04 
 

 
§54 KS/2022:1247 
Besvarande av motion om kvalitetsarbete 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor omsorg har fått uppdraget att svara på en motion från kristdemokraterna på Orust. 
Motionen beskriver att det saknas förankring av kvalitetsarbete i organisationen och föreslår 
därför att en grupp bör bildas av olika yrkeskategorier för att få en helhetsbild och att 
arbetsgrupperna ska få handledning. 

Sektor omsorg är en organisation med ungefär 600 medarbetare, 40 olika yrkesgrupper och 30 
chefer. Det är många olika kvalitets- och förbättringsarbete på gång i ett ständigt flöde och 
utifrån olika perspektiv och processer i alla verksamheter.  

Det finns i sociallagstiftningarna krav på ett systematiskt kvalitetsarbete som också är reglerat 
utifrån socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter (SOSFS 2011:9). Sektor omsorg har 
systematiserat sitt kvalitetsarbete genom riktlinjer, planer, rutiner och andra dokument (bil 1, 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom sektor omsorg).  

Vi erbjuder handledning till medarbetare både på grupp och individnivå utifrån olika behov så 
som metodhandledning, individhandledning, krishandledning, processhandledning och 
grupphandledning. Det förekommer i både jämna och ojämna intervaller beroende på olika 
omständigheter som bland annat ekonomi.  

Utredning 
Flera av våra lagstiftningar ställer krav på att vi ska ha kvalitets och ledningssystem. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att hela hälso- och sjukvården, hela socialtjänsten och 
all verksamhet enligt LSS ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten i verksamheter som omfattas av någon eller några av följande bestämmelser: 

 5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL 

 16 § tandvårdslagen, TL 

 3 kap. 3 § socialtjänstlagen, SoL 

 6 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Föreskrifterna och allmänna råden gäller för hela hälso- och sjukvården, hela socialtjänsten och 
all verksamhet enligt LSS och har således ett brett tillämpningsområde. 

Sektor omsorg på Orust Kommun är inget undantag utan vi har organiserat oss genom att ha 
riktlinjer, planer, rutiner och andra dokument som tillsammans skapar omsorgens ledningssystem. 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Utskottet för omsorg 2022-10-04 
 

Vi har ett kvalitetsbibliotek som är gemensamt för våra tre verksamhetsområde, socialt stöd, 
vård- och omsorg samt äldreomsorg. Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt 
förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet består 
av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.  

Bedömning  
Det är en viktig fråga hur kvalitetsarbetet ska bedrivas, det går alltid att förbättra, skruva på 
former, aktiviteter och innehåll. Så frågeställningen är intressant om än omfattande och 
svårfångad i enkla lösningar. Det är komplext att beskriva en sektor utifrån enskilda synpunkter, 
det någon upplever som ett obefintligt kvalitetsarbete uppfattar någon annan på ett annat sätt. 
Och vad lägger var och en i begreppet kvalitetsarbete?  

Vi bedriver redan idag ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån ett strukturerat arbetssätt. Delar av 
det systematiska förbättringsarbetet består av förebyggande åtgärder, att identifiera avvikelser, 
åtgärda dem samt revidera processer och rutiner för att om möjligt förhindra att avvikelserna 
inträffar igen. I det systematiska förbättringsarbetet ingår riskanalyser, egenkontroll, utredning av 
avvikelser, klagomål och synpunkter, rapportering av vårdskador, LEX Sarah och 
sammanställning av analys av det systematiska kvalitetsarbetet.  

Bedömningen från förvaltningen sida är att det finns strukturer, arbetssätt och dokumentation av 
kvalitetsarbetet. Detta arbete hålls ständigt levande genom att ta tillvara på medarbetarnas behov 
och synpunkter. Varje månad hålls kvalitetsmöte i samband med APT där även sjuksköterska och 
rehab bjuds in att delta. Det hålls också team-träffar kring enskilda brukares behov med olika 
yrkeskategorier. Varannan vecka har vi kvalitetsråd på sektorchefs ledningsgrupp. Handledning i 
olika former förekommer utifrån behov och möjlighet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulf Sjölinder (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att utskottet bifaller förvaltningens 
förslag till beslut. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27 
 

Beslutet skickas till 
Kristdemokraterna 

Sektor Omsorg 
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Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

 
§232 KS/2022:1247 
Besvarande av motion om kvalitetsarbete 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor omsorg har fått uppdraget att svara på en motion från kristdemokraterna på Orust. 
Motionen beskriver att det saknas förankring av kvalitetsarbete i organisationen och föreslår 
därför att en grupp bör bildas av olika yrkeskategorier för att få en helhetsbild och att 
arbetsgrupperna ska få handledning. 

Sektor omsorg är en organisation med ungefär 600 medarbetare, 40 olika yrkesgrupper och 30 
chefer. Det är många olika kvalitets- och förbättringsarbete på gång i ett ständigt flöde och 
utifrån olika perspektiv och processer i alla verksamheter.  

Det finns i sociallagstiftningarna krav på ett systematiskt kvalitetsarbete som också är reglerat 
utifrån socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter (SOSFS 2011:9). Sektor omsorg har 
systematiserat sitt kvalitetsarbete genom riktlinjer, planer, rutiner och andra dokument (bil 1, 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom sektor omsorg).  

Vi erbjuder handledning till medarbetare både på grupp och individnivå utifrån olika behov så 
som metodhandledning, individhandledning, krishandledning, processhandledning och 
grupphandledning. Det förekommer i både jämna och ojämna intervaller beroende på olika 
omständigheter som bland annat ekonomi.  

Utskottet för omsorg beslutade 2022-10-04 § 54 föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande 
förslag till kommunfullmäktige: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Kihl (KD) yrkar bifall till motionen. 

Veronica Almroth (L) yrkar bifall till förslag till beslut från utskottet för omsorg. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27 

Beslutet skickas till 
Kristdemokraterna 

Sektor Omsorg



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-09-27 KS/2022:1248 
 
 

 
Sektor Omsorg 
Lena Gardtman 
telefon 0304-334385 
e-post: lena.gardtman@orust.se

Svar på motion om översyn av arbetsuppgifter 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till 
kommunfullmäktige: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2022-09-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Orust har ställt en motion angående översyn av arbetsuppgifter och 
nödvändigheten att effektivt ta tillvara på vård och omsorgspersonal till rätt 
arbetsuppgifter.  
 
Sektorn bedriver idag ett systematiskt arbete utifrån SKRs nio 
kompetensförsörjningsstrategier där punkterna ”rekrytera bredare och använd 
kompetens rätt”, vilket ju stämmer väl med motionens intention. 

Utredning 
Sektor omsorg har fått i uppdrag att besvara motionen angående översyn av 
arbetsuppgifter från kristdemokraterna på Orust. Motionen beskriver nödvändigheten 
av att vård- och omsorgspersonal arbetar med rätt arbetsuppgifter för att kunna behålla 
medarbetare och vara effektiva.  
 
Sektorn anser att detta är en viktig faktor för att kunna behålla medarbetare, för att fler 
ska få arbete och för att säkra välfärden. Idag har sektorn ett program byggt på SKRs 
kompetensförsörjningsstrategier, attraktiv arbetsgivare, nya lösningar och ett hållbart 
arbetsliv. I detalj beskrivs nio områden inom de tre ovan beskrivna huvudområdena, 
stöd medarbetarnas utveckling, stärk ledarskapet, rekrytera bredare, utnyttja tekniken 
smart, använd kompetens rätt, sök nya samarbeten, prioritera arbetsmiljöarbetet, öka 
heltidsarbetet och förläng arbetslivet.  
 
Det vi redan har påbörjat inom området ”rekrytera bredare och använd kompetens rätt” 
är att anställa serviceassistenter (på somrarna) och tagit in städfirma i ett 
hemtjänstdistrikt. Då vi har haft mycket goda erfarenheter av båda så utreder vi nu 
möjligheten att arbeta vidare med dessa. Vi kommer också att via arbetsgrupper inom 
vår sektor arbeta med ytterligare frågor kopplade till kompetensförsörjning och till 
motionens intention. 

Bedömning  
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Vi bedömer att sektorn redan arbetar utifrån att se över arbetsuppgifter och 
arbetsdelning. Det är en nödvändighet för att möta de rekryteringsbehov samt att kunna 
sysselsätta fler och att rätt medarbetare arbetar med rätt sak vid rätt tidpunkt.  
 
Detta arbete behöver ständigt utvecklas så vi är tacksamma för att det lyfts i olika 
sammanhang.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27 
 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg 
Kristdemokraterna 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Lena Gardtman 
Sektorchef omsorg
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Utskottet för omsorg 2022-10-04 
 

 
§55 KS/2022:1248 
Besvarande av motion om översyn av arbetsuppgifter 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Orust har ställt en motion angående översyn av arbetsuppgifter och 
nödvändigheten att effektivt ta tillvara på vård och omsorgspersonal till rätt arbetsuppgifter.  
 
Sektorn bedriver idag ett systematiskt arbete utifrån SKRs nio kompetensförsörjningsstrategier 
där punkterna ”rekrytera bredare och använd kompetens rätt”, vilket ju stämmer väl med 
motionens intention. 
Utredning 
Sektor omsorg har fått i uppdrag att besvara motionen angående översyn av arbetsuppgifter från 
kristdemokraterna på Orust. Motionen beskriver nödvändigheten av att vård- och 
omsorgspersonal arbetar med rätt arbetsuppgifter för att kunna behålla medarbetare och vara 
effektiva.  
 
Sektorn anser att detta är en viktig faktor för att kunna behålla medarbetare, för att fler ska få 
arbete och för att säkra välfärden. Idag har sektorn ett program byggt på SKRs 
kompetensförsörjningsstrategier, attraktiv arbetsgivare, nya lösningar och ett hållbart arbetsliv. I 
detalj beskrivs nio områden inom de tre ovan beskrivna huvudområdena, stöd medarbetarnas 
utveckling, stärk ledarskapet, rekrytera bredare, utnyttja tekniken smart, använd kompetens rätt, 
sök nya samarbeten, prioritera arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbetet och förläng arbetslivet.  
 
Det vi redan har påbörjat inom området ”rekrytera bredare och använd kompetens rätt” är att 
anställa serviceassistenter (på somrarna) och tagit in städfirma i ett hemtjänstdistrikt. Då vi har 
haft mycket goda erfarenheter av båda så utreder vi nu möjligheten att arbeta vidare med dessa. 
Vi kommer också att via arbetsgrupper inom vår sektor arbeta med ytterligare frågor kopplade till 
kompetensförsörjning och till motionens intention. 
Bedömning  
Vi bedömer att sektorn redan arbetar utifrån att se över arbetsuppgifter och arbetsdelning. Det är 
en nödvändighet för att möta de rekryteringsbehov samt att kunna sysselsätta fler och att rätt 
medarbetare arbetar med rätt sak vid rätt tidpunkt.  
 
Detta arbete behöver ständigt utvecklas så vi är tacksamma för att det lyfts i olika sammanhang.  
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulf Sjölinder (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att utskottet bifaller förvaltningens 
förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg 
Kristdemokraterna 
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Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

 
§233 KS/2022:1248 
Besvarande av motion om översyn av arbetsuppgifter 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Orust har ställt en motion angående översyn av arbetsuppgifter och 
nödvändigheten att effektivt ta tillvara på vård och omsorgspersonal till rätt arbetsuppgifter.  
 
Sektorn bedriver idag ett systematiskt arbete utifrån SKRs nio kompetensförsörjningsstrategier 
där punkterna ”rekrytera bredare och använd kompetens rätt”, vilket ju stämmer väl med 
motionens intention. 
 

Utskottet för omsorg beslutade 2022-10-04 § 55 föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande 
förslag till kommunfullmäktige: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg 
Kristdemokraterna 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Edmund Persson 
telefon 0304-33-40-38 
e-post: edmund.persson@orust.se

Motion för att ta ett helhetsgrepp på Ellös-Slätthults industriområde 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 att ge sektor samhällsutveckling i uppdrag att 
ändra den befintliga detaljplanen för Ellös-Slätthults industriområde, 14-MOR-2200 B 
enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-12-20 och att finansieringen sker inom sektorns 
driftbudget för detaljplaner, kostnaderna täcks i sin helhet av intäkter genom försäljning 
av den nyskapade verksamhetsmarken.  
 
Som en följd av kommunstyrelsens beslut har en motion ”Motion för att ta ett 
helhetsgrepp på Ellös- Slätthults industriområde” daterad 2022-02-04 inkommit från 
Centerpartiet genom Lars Larsson. I motionen anges följande: ” Kommunen vill ändra 
den befintliga detaljplanen på EllösSlätthultsindustriområde. Centerpartiet vill att det 
samtidigt tas ett helhetsgrepp över hela Ellös industriområde. Det handlar om att ha en 
dialog med alla företagarna på området om önskemål som dom ser och önskar. Under 
förra mandatperioden tog vi ett beslut i Svanesunds industriområde efter dialog med 
företagarna som innebar att företagen kunde få lov att förtäta med byggnation på sina 
industriområden och tomter, detta var mycket uppskattat. Detta finns även som starkt 
önskemål i Ellös-Slätthults industriområde bland företagarna att få bygga mer på sina 
industritomter, och detta brådskar. Det har t ex framkommit att också regler kring bland 
annat höjder på industrifastigheterna kan behöva justeras. Det skulle hjälpa företagarna 
och även medföra en kostnadseffektivitet för kommunen om man gjorde detta på en 
gång. Därför är det mycket olyckligt för företagarna och kommunen att detta förslag 
röstats ned av en majoritet på KS.”  

Utredning 

Nuläge  
Delar av kommunens fastighet Morlanda-Slätthult 1:29 inom Ellös-Slätthults 
industriområde är planlagd som allmän plats (park eller plantering) i gällande detaljplan 
(Ellös-Slätthults industriområde 14-MOR-2200). I tjänsteskrivelsen tillhörande ärendet 
KS/2021:1443 (daterad 2021-12-20) har förvaltningen redogjort för att delar av den 
allmänna platsmarken idag används för bedrivandet av olika verksamheter som finns 
inom industriområdet, vilket innebär att tillåten markanvändning inom dessa delar inte 
stämmer överens med markens faktiska nyttjande. Förvaltningen valde därför att gå 
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vidare med att utreda kommunens möjligheter till att omvandla delar av den allmänna 
platsmarken till verksamhetsmark.  
 
Kommunen har tidigare upplåtit delar av den allmänna platsmarken genom ett 
nyttjanderättsavtal som kommunen ingått tillsammans med några av industriområdets 
verksamhetsutövare. Förvaltningen anser att dessa aktuella delar av kommunens 
fastighet fortsättningsvis ska kunna nyttjas av industriområdets verksamhetsutövare. Ett 
sådant fortsatt nyttjande är däremot planstridigt och kan inte säkerställas genom ett 
nyttjanderättsavtal. Förvaltningen har därför sagt upp det aktuella nyttjanderättsavtalet 
och därmed valt att gå vidare med att utreda kommunens möjligheter till att omvandla 
delar av den allmänna platsmarken till verksamhetsmark. Syftet med den föreslagna 
planändringen var således att kommunen enbart skulle omvandla allmän platsmark inom 
befintlig detaljplan (Ellös-Slätthults industriområde) till verksamhetsmark.  
 
I tjänsteskrivelsen angavs bland annat följande ”Planenheten har en driftbudget för 
interna detaljplaner. Årligen görs prioriteringar av detaljplaner så att kostnaderna ryms 
inom budget. Planenheten bedömer att det finns möjlighet att ändra den här 
detaljplanen år 2023. Om beslutet blir att ändra detaljplanen prioriteras den in inom 
nuvarande budgetnivå. Kostnaderna bedöms bli täckta i sin helhet av intäkter som 
kommer in senare genom försäljning av den nyskapade verksamhetsmarken.” 
 
Förvaltningen anser att ett kommunalt initiativtagande till en mer omfattande 
planändring där befintliga byggrätter utökas är fullt möjligt. Ett sådant initiativtagande 
skulle däremot riskera att olika utredningar behöver tas fram till skillnad mot beslutat 
förslag som enbart innebär att allmän platsmark ska omvandlas till verksamhetsmark. 
Dessa utredningar skulle således innebära utökade kostnader för genomförandet av 
planändringen som i sin tur skulle innebära att ett tillskott till planbudgeten blir 
nödvändigt. Förvaltningen vill även belysa att för höga plankostnader skulle kunna 
innebära att planarbetet måste avbrytas. Kommunen skulle vid ett sådant 
initiativtagande behöva ta ut en planavgift från berörda fastighetsägare i samband med 
bygglov. Ett sådant tillvägagångssätt skulle innebära att kommunen blir tvungen att ligga 
ute med samtliga plankostnader tills fastighetsägarna i framtiden önskar att nyttja sina 
utökade byggrätter. Det finns inte heller några garantier att ovanstående planavgifter 
kommer att kunna täcka upp för kommunens kostnader. 
 
Det har även framkommit att flertalet av fastigheterna inom det aktuella industriområdet 
inte utnyttjat sina redan befintliga byggrätter fullt ut. Detta talar för att kommunen 
riskerar att ådra sig kostnader som också blir svåra att finanserna genom planavgifter då 
många av fastigheterna inte utnyttjar sin byggrätter fullt ut i dagsläget. Förvaltningen 
bedömer således att kommunen riskerar att bekosta privata fastighetsägares 
värdeökningar genom att finansiera utökningen av deras befintliga byggrätter samtidigt 
som det råder stor ovisshet om kommunen skulle kunna få tillbaka sina utlagda 
kostnader.  
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Bedömning  
Förvaltningen vill förtydliga att den föreslagna planändringen som det fattades beslut 
om i ärendet KS/2021:1443 enbart syftade till att omvandla allmän platsmark inom 
befintlig detaljplan (Ellös-Slätthults industriområde) till verksamhetsmark. 
Planändringen skulle således enbart resultera i en ny planbestämmelse som stämmer 
överens med markens faktiska nyttjande och på så sätt möjliggör ett förbättrat nyttjande 
av olika industrifastigheter inom Ellös-Slätthults industriområde. Förvaltningens förslag 
till beslut enligt tjänsteskrivelsen tillhörande ärendet KS/2021:1443 innebar att 
problematiken skulle lösas genom en planändring vars kostnader bedöms bli täckta i sin 
helhet av intäkter som kommer in senare genom försäljning av den nyskapade 
verksamhetsmarken. Upprinnelsen till kommunens initiativtagande i ärendet uppstod 
således endast på grund av att tillåten markanvändning inom dessa delar inte stämmer 
överens med markens faktiska nyttjande och att sådant fortsatt nyttjande kräver en 
ändring av den gällande detaljplanen.   
 
Med anledning av ovanstående förslog förvaltningen att den nyskapade 
verksamhetsmarken skulle säljas till närliggande industrifastigheter, där intäkterna från 
försäljningen av verksamhetsmarken ska täcka kommunens kostnader för 
planändringen.  
 
Förvaltningens bedömning är att motionärens förslag är fullt möjligt att genomföra, 
dock innebär det ökade kostnader för kommunen samt även ökade risker för att ett mer 
omfattande planarbete. Ett verkställande av innehållet i den aktuella motionen skulle 
således innebära att kommunen frångår sitt ursprungliga förslag som innebar en 
planändring vars kostnader bedöms bli täckta i sin helhet av intäkter som kommer in 
senare genom försäljning av den nyskapade verksamhetsmarken. Enligt förvaltningen är 
beslutat förslag förenligt med kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och 
försäljning av mark samtidigt som kostnaderna bedöms bli täckta i sin helhet av intäkter 
som kommer in senare genom försäljning av den nyskapade verksamhetsmarken. 
Förvaltningen anser således att de verksamhetsutövare som är i behov av mer byggrätt 
på sin industrifastighet inkommer med en ansökan om planbesked som kommunen får 
ta ställning till.  
 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till att frågan kan lösas 
genom att de fastighetsägare som har ett behov av utökad byggrätt kan ansöka om 
planbesked hos kommunen. Det blir således den eller de fastighetsägare som ansöker 
om planbesked som får bekosta exempelvis samtliga erforderliga utredningar och inte 
kommunen. En utökad byggrätt tenderar även till att utöka fastigheters marknadsvärden 
vilket också är ett argument till varför den egna fastighetsägaren själv ska stå för 
eventuella risker samt finansieringen av sina plankostnader och inte kommunen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Översiktskarta 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 



   Datum Diarienummer 4(4) 
  2022-09-22 KS/2022:241

Planenheten  
Ekonomienheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor Samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson                                                                 Nina Hansson 
Sektorschef                                                                          Mark- och exploateringschef 





 

Översiktskarta (Ellös-Slätthults Industriområde).   

 



Översiktskarta (Ellös-Slätthults Industriområde).   

 

 

Urklipp från aktuell plankarta (Ellös-Slätthults Industriområde).   

 

Urklipp från gällande planbestämmelser (Ellös-Slätthults Industriområde).   
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§180 KS/2022:241 
Motion för att ta ett helhetsgrepp på Ellös - Slätthults industriområde 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 att ge sektor samhällsutveckling i uppdrag att ändra den 
befintliga detaljplanen för Ellös-Slätthults industriområde, 14-MOR-2200 B enligt tjänsteskrivelse 
daterad 2021-12-20 och att finansieringen sker inom sektorns driftbudget för detaljplaner, 
kostnaderna täcks i sin helhet av intäkter genom försäljning av den nyskapade 
verksamhetsmarken.  
 
Som en följd av kommunstyrelsens beslut har en motion ”Motion för att ta ett helhetsgrepp på 
Ellös- Slätthults industriområde” daterad 2022-02-04 inkommit från Centerpartiet genom Lars 
Larsson. I motionen anges följande: ” Kommunen vill ändra den befintliga detaljplanen på Ellös 
Slätthultsindustriområde. Centerpartiet vill att det samtidigt tas ett helhetsgrepp över hela Ellös 
industriområde. Det handlar om att ha en dialog med alla företagarna på området om önskemål 
som de ser och önskar. Under förra mandatperioden tog vi ett beslut i Svanesunds 
industriområde efter dialog med företagarna som innebar att företagen kunde få lov att förtäta 
med byggnation på sina industriområden och tomter, detta var mycket uppskattat. Detta finns 
även som starkt önskemål i Ellös-Slätthults industriområde bland företagarna att få bygga mer på 
sina industritomter, och detta brådskar. Det har t ex framkommit att också regler kring bland 
annat höjder på industrifastigheterna kan behöva justeras. Det skulle hjälpa företagarna och även 
medföra en kostnadseffektivitet för kommunen om man gjorde detta på en gång. Därför är det 
mycket olyckligt för företagarna och kommunen att detta förslag röstats ned av en majoritet på 
KS.”  
 
Delar av kommunens fastighet Morlanda-Slätthult 1:29 inom Ellös-Slätthults industriområde är 
planlagd som allmän plats (park eller plantering) i gällande detaljplan (Ellös-Slätthults 
industriområde 14-MOR-2200). I tjänsteskrivelsen tillhörande ärendet KS/2021:1443 (daterad 
2021-12-20) har förvaltningen redogjort för att delar av den allmänna platsmarken idag används 
för bedrivandet av olika verksamheter som finns inom industriområdet, vilket innebär att tillåten 
markanvändning inom dessa delar inte stämmer överens med markens faktiska nyttjande. 
Förvaltningen valde därför att gå vidare med att utreda kommunens möjligheter till att omvandla 
delar av den allmänna platsmarken till verksamhetsmark.  
 
Kommunen har tidigare upplåtit delar av den allmänna platsmarken genom ett nyttjanderättsavtal 
som kommunen ingått tillsammans med några av industriområdets verksamhetsutövare. Dessa 
aktuella delar av kommunens fastighet kan fortsättningsvis nyttjas av industriområdets 
verksamhetsutövare. Ett sådant fortsatt nyttjande är däremot planstridigt och kan inte säkerställas 
genom ett nyttjanderättsavtal. Förvaltningen har därför sagt upp det aktuella nyttjanderättsavtalet 
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och därmed valt att gå vidare med att utreda kommunens möjligheter till att omvandla delar av 
den allmänna platsmarken till verksamhetsmark. Syftet med den föreslagna planändringen var 
således att kommunen enbart skulle omvandla allmän platsmark inom befintlig detaljplan (Ellös-
Slätthults industriområde) till verksamhetsmark.  
 
I tjänsteskrivelsen angavs även bland annat följande ”Planenheten har en driftbudget för interna 
detaljplaner. Årligen görs prioriteringar av detaljplaner så att kostnaderna ryms inom budget. 
Planenheten bedömer att det finns möjlighet att ändra den här detaljplanen år 2023. Om beslutet 
blir att ändra detaljplanen prioriteras den in inom nuvarande budgetnivå. Kostnaderna bedöms 
bli täckta i sin helhet av intäkter som kommer in senare genom försäljning av den nyskapade 
verksamhetsmarken.” 
 
Ett kommunalt initiativtagande till en mer omfattande planändring där befintliga byggrätter 
utökas är fullt möjligt. Ett sådant initiativtagande skulle däremot riskera att olika utredningar 
behöver tas fram till skillnad mot beslutat förslag som enbart innebär att allmän platsmark ska 
omvandlas till verksamhetsmark. Dessa utredningar skulle således innebära utökade kostnader för 
genomförandet av planändringen som i sin tur skulle innebära att ett tillskott till planbudgeten 
blir nödvändigt. Förvaltningen vill även belysa att för höga plankostnader skulle kunna innebära 
att planarbetet måste avbrytas. Kommunen skulle vid ett sådant initiativtagande behöva ta ut en 
planavgift från berörda fastighetsägare i samband med bygglov. Ett sådant tillvägagångssätt skulle 
innebära att kommunen blir tvungen att ligga ute med samtliga plankostnader tills 
fastighetsägarna i framtiden önskar att nyttja sina utökade byggrätter. Det finns inte heller några 
garantier att ovanstående planavgifter kommer att kunna täcka upp för kommunens kostnader. 
 
Det har även framkommit att flertalet av fastigheterna inom det aktuella industriområdet inte 
utnyttjat sina redan befintliga byggrätter fullt ut. Detta talar för att kommunen riskerar att ådra sig 
kostnader som också blir svåra att finanserna genom planavgifter då många av fastigheterna inte 
utnyttjar sin byggrätter fullt ut i dagsläget. Kommunen riskerar således att bekosta privata 
fastighetsägares värdeökningar genom att finansiera utökningen av deras befintliga byggrätter 
samtidigt som det råder stor ovisshet om kommunen skulle kunna få tillbaka sina utlagda 
kostnader.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Översiktskarta 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige 
att besluta: 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22. 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  3 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 
 

Michael Relfsson (FO) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till 
kommunfullmäktige att besluta: 
Bifalla motionen om att ta ett helhetsgrepp på Ellös – Slätthults industriområde. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling 
beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten  
Ekonomienheten 
 
 

 
 
 



                          

                  § 215 KS/ 2022:241.   Reservation i beslut gällande slätthults industriområde.  

Det är viktigt att lyssna av vad företagarna har för önskemål och det är också viktigt att både 
kommun och företag strävar efter att vara kostnadseffektiva. Det är både och om man följer 
motionen intensioner. En viktig del är att dialog och samförstånd mellan företagen och kommun 
finns. Centerpartiet på Orust vill att företagen på Orust ska kunna växa, trivas och utvecklas, detta är 
en del i detta. 

Lars Larsson (C) 

Oppositionsråd  

Orust kommun  
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§215 KS/2022:241 
Motion för att ta ett helhetsgrepp på Ellös - Slätthults industriområde - Lars Larsson 
(C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lars Larsson (C) reserverar sig skriftligt (se sida 24). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 att ge sektor samhällsutveckling i uppdrag att ändra den 
befintliga detaljplanen för Ellös-Slätthults industriområde, 14-MOR-2200 B enligt tjänsteskrivelse 
daterad 2021-12-20 och att finansieringen sker inom sektorns driftbudget för detaljplaner, 
kostnaderna täcks i sin helhet av intäkter genom försäljning av den nyskapade 
verksamhetsmarken.  

Som en följd av kommunstyrelsens beslut har en motion ”Motion för att ta ett helhetsgrepp på 
Ellös- Slätthults industriområde” daterad 2022-02-04 inkommit från Centerpartiet genom Lars 
Larsson. I motionen anges följande: ” Kommunen vill ändra den befintliga detaljplanen på 
EllösSlätthultsindustriområde. Centerpartiet vill att det samtidigt tas ett helhetsgrepp över hela 
Ellös industriområde. Det handlar om att ha en dialog med alla företagarna på området om 
önskemål som de ser och önskar. Under förra mandatperioden tog vi ett beslut i Svanesunds 
industriområde efter dialog med företagarna som innebar att företagen kunde få lov att förtäta 
med byggnation på sina industriområden och tomter, detta var mycket uppskattat. Detta finns 
även som starkt önskemål i Ellös-Slätthults industriområde bland företagarna att få bygga mer på 
sina industritomter, och detta brådskar. Det har t ex framkommit att också regler kring bland 
annat höjder på industrifastigheterna kan behöva justeras. Det skulle hjälpa företagarna och även 
medföra en kostnadseffektivitet för kommunen om man gjorde detta på en gång. Därför är det 
mycket olyckligt för företagarna och kommunen att detta förslag röstats ned av en majoritet på 
KS.”  

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-10-11 § 180 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Översiktskarta 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Larsson (C) samt Michael Relfsson (FO) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande 
förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Bifalla motionen om att ta ett helhetsgrepp på Ellös – Slätthults industriområde. 
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Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Veronica Almroth (L) samt Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till 
utskottet för samhällsutvecklings förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten  
Ekonomienheten 
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Ordförande har ordet 

Förbundets återkommande utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas 

behov av tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det 

mycket konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom branschen som jag upplever 

kännetecknar utvecklingen inom förbundet.  

 

Verksamheten är i stor grad påverkad av vad som händer i omvärlden vilket medför att 

organisationen behöver vara flexibel och utvecklingsinriktad. Sedan ett par år tillbaka är 

Tolkförmedling Väst certifierade enligt FR2000. Kvalitetsarbetet är ständigt pågående i 

verksamheten och ledningen jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet där förbundets 

värdegrund och ledord allt tydligare genomsyrar verksamheten. Den ständiga 

förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de 

bästa möjligheterna att möta de förväntningar som förbundets medlemmar har.  

 

Samtidigt som samhället till viss del varit mer eller mindre nedstängt under en längre period på 

grund av pandemin, har en positiv utveckling skett för Tolkförmedling Väst. Förbundet 

levererade betydligt fler uppdrag än förväntat och numera dominerar tolkning på distans vilket 

innebär att allt fler uppdrag utförs av färre, men mer kvalificerade, tolkar. Rekryteringen sker 

alltmer från hela landet. Förbundet har snabbt ställt om för att möta de nya behoven som 

uppstått och rekryteringsprocessen har såväl digitaliserats som distansanpassats. Likaså har 

förbundet anpassat sin kommunikation och har numera regelbundna träffar på distans med såväl 

uppdragstagare från hela landet som kunder inom hela länet. Som ordförande känner jag mig 

trygg i att förbundet alltid, med medlemmarnas bästa i fokus, gör sitt yttersta och snabbt anpassar 

verksamheten efter omvärldens föränderlighet. 

 

I samband med Rysslands invasion av Ukraina uppstod ett akut behov av ukrainska tolkar, ett 

tolkbehov som dessförinnan varit i princip obefintligt. Genom snabbt agerande och stort 

lösningsfokus från förbundet kunde ett större antal ukrainsktalande personer identifieras och 

därefter snabbutbildas. Även i denna fråga agerade förbundet snabbt och handlingskraftigt för att 

direkt säkerställa medlemmarnas akuta behov. 

 

Den allt snabbare utveckling och därmed förändring som sker i samhället kräver en organisation 

som är lyhörd för sina kunder och som snabbt lär nytt och ställer om. Tolkförmedling Väst 

genomsyras av professionalitet, en ekonomi under kontroll och ett stort engagemang med 

kunden i fokus vilket skapar goda förutsättningar för framtida verksamhetsår. Med dessa ord ser 

jag fram emot spännande kommande år för förbundet oavsett vem som efter valet får förmånen 

att lotsa förbundet i framtiden.  

 

 

Göteborg 2022-04-25 

 

Åke Björk 

Ordförande 
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Vision 

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Övergripande strategi 

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara 

lyhörda för medlemmarnas behov. 

 

Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet samt kundernas och uppdragstagarnas 

synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.  

 

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där 

uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. 

 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade.  

Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en 

god arbetsmiljö.  

 

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska 

vara värdeskapande för verksamheten. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över 

kvaliteten ska tillvaratas. 

 

Övergripande mål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led. 

 

Tolkförmedling Väst ska 

 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet och hållbart 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2023 

Målen för 2023 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 % 99,1 % ≥99 % >99 % 

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från 

bokade uppdrag ska understiga 1 % 

0,9 % <1 % <1 % 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 

8,1 % ≥5 % ≥7 % 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 20 % 

22,4 % ≥18 % ≥20 % 

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 63 %. 

62,1 % ≥65 % ≥63 % 

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 70 %. 

67,6 % ≥65 % ≥70 % 

Nöjd kundindex (NKI) ska överstiga 80* - - >80 

*Ny indikator 2023 

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 4,6 % <6 % <6 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 87 83 >85 >87 

 

Miljömål 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 

65 %. 

70,3 % ≥63 % ≥65 % 
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Verksamhetsbeskrivning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundets organisation 

Direktion 

Tolkförmedling Väst styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive 

medlemsorganisation. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och i den 

förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen sammanträder fyra gånger per år. 

 

 

Tjänstemannaorganisation 

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektören. 

Verksamheten består av ett kansli, tolk- och översättningsförmedling samt en enhet för 

rekrytering och utbildning av uppdragstagare. Kansliet leds av förbundsdirektören och övriga 

verksamheter leds av fyra verksamhetschefer. Förbundet har sitt säte i Göteborg. Lokalkontor 

finns även i Borås och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön 

köps av kommunerna; Mariestad, Töreboda och Gullspång i samverkan. Verksamhetsspecifikt 

IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat av externa leverantörer. 

 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 

Organisation och bemanning 

Förbundets fokus på utveckling och ständig förbättring av verksamheten samt införandet av ett 

mer automatiserat verksamhetssystem har medfört förändrade processer och arbetssätt. Även 

tolkförmedlarrollen har utvecklats och kommer med stor sannolikhet bli alltmer differentierad 

och specialiserad över tid. Den nya tekniken möjliggör att arbetet i större omfattning bedrivs på 

distans vilket ökar effektiviteten, men inte minst ökar samarbetet såväl internt inom förbundet 

som med externa parter. Hur organisationen och bemanningen kommer att se ut närmaste åren 

är svårt att förutse. Det alltmer digitaliserade samhället kräver dock medarbetare och en 

organisation som snabbt lär nytt och ställer om. 

Figur 2 Organisationsschema 
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Verksamhet 

Verksamhetssystem 

Under 2023 planeras verksamhetssystemet, som driftsattes 2020, bytas ut då det inte uppfyllt 

verksamhetens behov. Ett nytt system förväntas bättre matcha verksamhetens behov och 

medföra en stabilare arbetsbelastning och därmed en bättre arbetsmiljö för förbundets 

medarbetare. Ett nytt system förväntas ha en högre användarvänlighet för förbundets tolkar och 

därmed förbättra även deras arbetsmiljö. 

 

Uppdragstagare 

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 

kundernas föränderliga tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och 

rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från 

platstolkning till distanstolkning har medfört att rekryteringsprocessen digitaliserats och 

distansanpassats. Detta har i sin tur lett till att tolkar i allt större utsträckning nu kan rekryteras 

från hela landet. Genom denna utveckling ges möjlighet för samtliga tolkar oavsett bostadsort att 

ta del av såväl informationsträffar som utbildningsinsatser. Det numera större geografiska 

upptagningsområdet, tillsammans med distansformatet, möjliggör för förbundet att arrangera allt 

fler utbildningsinsatser då platserna nu fylls av deltagare från hela landet. I förlängningen innebär 

detta att tolkarna snabbt kommer att kunna erbjudas kompetenshöjande insatser utifrån rådande 

behov.  

 

Det nya arbetssättet ger också andra möjligheter att snabbt ställa om och möta upp kundernas 

föränderliga behov, vilket bland annat var tydligt i samband med Rysslands invasion av Ukraina. 

Då även mindre händelser i världen snabbt kan förändra behovet av språktolk är det av vikt att 

förbundet fortsätter utveckla såväl digitala som distansanpassade processer. 

 

Kund 

Från att platstolkning historiskt varit den dominerande tolktjänsten beställer nu kunderna i stället 

till största del distanstolkning och då främst via telefon. Denna förändring innebär att tolkarnas 

tid kan nyttjas mer effektivt och att de högst utbildade tolkarna därmed utför fler uppdrag. 

Kunderna får på så sätt högre kompetens i uppdraget och lägre kostnad då bland annat resor 

uteblir. Dessa kvalitativa och ekonomiska vinster, men också den miljömässiga aspekten, gör att 

förbundet aktivt arbetar för att distanstolkningen fortsatt ska dominera. Förbundets kunder 

informeras på olika sätt om distanstolkningens fördelar, utmaningen för förbundet är dock att få 

kunderna att hålla kvar i distanstolkning även när påverkan av pandemin klingat av. 

 

Under de senare åren har förbundet bjudit in kunder till dialog och informationsmöten i syfte att 

effektivisera tolksituationen och fånga upp kundernas behov. Under pandemin har dessa möten 

genomförts på distans vilket fallit väl ut och mötesformen kommer fortsatt att erbjudas som ett 

alternativ till fysiska möten. Som ett led i förbundets kundarbete kommer kundnöjdhet (NKI2), 

från och med 2023, ingå i förbundets övergripande måluppföljning.  

 

 
2 Nöjd kundindex 
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Framtida tjänster 

Under pandemin har distanstolkning varit den dominerande tolktjänsten. Sannolikt kommer 

distanstolkning fortsätta vara den mest efterfrågade tjänsten då fördelarna är stora jämfört med 

platstolkning. Troligt är att olika former av distanstolkning via skärm kommer öka i takt med att 

allt fler möten i samhället digitaliseras och därmed sker på distans. Även mer tillförlitliga AI-

baserade tolk- och översättningslösningar förväntas erbjudas branschen inom en snar framtid. En 

automatisk meddelandetjänst kopplat till tolkbokning och valt språk är tänkt att utvecklas så snart 

förbundets verksamhetssystem tillåter en integration.    

 

Ekonomiska förutsättningar  

Bakgrund 

UNHCR:s årliga rapport visar att 82,4 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2020 

vilket är 2,9 miljoner fler människor jämfört med 2019.3 Cirka 11 400 personer sökte asyl i 

Sverige under 2021 vilket är 13 % färre än 2020 och en halvering jämfört med 2019.4 

 

I Migrationsverkets första prognos för 2022 bedöms pandemisituationen ha fortsatt påverkan på 

antalet asylsökande till Sverige då pandemirelaterade restriktioner begränsade migrationen i 

världen.5 I aprilprognosen höjdes dock planeringsantagandet för antalet asylsökande då 

pandemiutvecklingen har resulterat i att flera länder inom EU och EES, inklusive Sverige, har 

slopat inreseförbuden.  

 

Efter Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari är scenariot för antalet skyddsökande till 

Sverige förändrat. Migrationsverkets bedömning är att cirka 80 000 skyddsökande kommer från 

Ukraina till Sverige under 2022.6  

 

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar direkt 

efterfrågan på förbundets tjänster. Trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande till 

Sverige under pandemin har efterfrågan på språktolk ökat. Troligt är att den isolering som 

uppstått i samhället under pandemin kan ha hämmat integrationen och i sin tur förlängt 

tolkbehovet för den enskilde individen. Efter Rysslands invasion i Ukraina uppstod ett akut 

behov av ukrainska tolkar. Tidigare har detta språk knappt efterfrågats i tolksituationer.  

 

Förbundet har under 2021 och 2022 haft högre efterfrågan av tolk än förväntat, troligt är dock att 

efterfrågan över tid kommer gå ner. Även om gränserna är mer öppna och att rörligheten ökar i 

Europa är sannolikheten liten att Sveriges gränser åter öppnas upp i likhet med tiden 2015–2016 

då det stora antalet asylsökande kom. Färre uppdrag prognostiseras därmed under de närmaste 

åren. 

 
3 Global trends forced displacement in 2020. UNHCR. https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020. 
Hämtat 2022-04-12. 
4 www.migrationsverket.se. Hämtat 2022-04-12. 
5 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-02-07. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.6b4387bd17dc72a9925bda/1644221448923/Migrationsverkets%20f
ebruariprognos%202022%20P1-22.pdf Hämtat 2022-04-28. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-04-27. Migrationsverket 
https://www.migrationsverket.se/download/18.89816b617fcc671101cdb/1651042724886/Migrationsverkets%20ap
rilprognos%202022%20P2-22.pdf. Hämtat 2022-04-28. 
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Hur Rysslands invasion i Ukraina kommer att utvecklas och eventuellt påverka 

flyktingströmmarna i Europa är omöjligt att förutse. Valet 2022 och Sveriges framtida 

migrationspolitik kommer sannolikt ha betydelse för efterfrågan på förbundets tjänster över tid.  

 

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Budgeterat 

antal 

uppdrag  

335 000 345 000 340 000 325 000 320 000 335 000  

 

Utfall antal 

uppdrag 
337 000 347 000 316 0007 341 000 

Prognos 

340 000 

Prognos 

335 000 

Prognos 

330 000 

Prognos 

330 000 

Årets resultat 

(tkr) 
5 295 5 867 3 465 5 442 

Prognos 

-4 500 
0 0 0 

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och resultat 

Förbundets intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och verksamhetens största kostnader är 

arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala 

intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

God ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska 

genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort och ett långt perspektiv. Då både 

verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas över tid anses förbundet ha god 

ekonomisk hushållning.  

 

Utgångsläge inför planering av budget 2023 

Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska 

innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin 

under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska, enligt kommunallag och 

förbundsordning, normalt minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål 

anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. 

Budgetförslaget ska samrådas med förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens 

sammanträde och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.  

 

Som utgångsläge för planeringen av 2023–2025 finns gällande plan för 2022–2024 samt utfallet 

av de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen 

av budget 2023.  

 

Årsprognos 2022 i jämförelse med budget  

Under 2021 utförde förbundet ca 341 000 uppdrag, vilket var 16 000 fler uppdrag än budgeterat. 

De första tre månaderna 2022 visade på en treprocentig ökning av uppdragen jämfört med 

föregående år och förbundet förväntas ha ett helårsutfall i paritet med 2021. Troligt är att 

förbundet därmed kommer att nå ett något bättre resultat än budgeterat för 2022.  

 
7 Covid-19, antal uppdrag tydligt påverkat av pandemin från och med mars 2020. 
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Arvodesutveckling 

Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets 

tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör 

ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling. 

Trots ett flerårigt arbete för marknadsmässiga arvoden krävs fortsatt särskilda satsningar på de 

högre kompetensnivåerna.  

 

Personalbemanning och löneutveckling 

Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens 

föränderliga behov. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga 

parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna 

rekrytera och behålla rätt medarbetare. 

 

Pension 

Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas 

löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras 

genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid 

bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.  

 

Prisutveckling  

Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För 

att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha 

följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 

kostnader.  

 

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2022 prisjusterats med 2,7 %. 

För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om cirka  

2,9 %. 

 

Finansiella mål 2023 

Enligt kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka 

kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Att 

förbundet har ett positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten 

bidrar också till en ekonomi under kontroll. 

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål:  

 

• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Budget 2023  

Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och 

medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
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Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023. För en budget i 

balans bedöms prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om 2,9 %. 

 

 Budget 2023 tkr 

Verksamhetens intäkter 213 000 

Verksamhetens kostnader 213 000 

Årets resultat 0 

 

Budget 2023, specifikation 

 Intäkter (tkr)    

Intäktsslag Belopp Kommentar 

Försäljning av förmedlingstjänster 213 000 Tolk- och översättningstjänster 

Summa verksamhetens intäkter 213 000  
 Kostnader (tkr)    
Kostnadsslag Belopp Kommentar 

Personalkostnad 34 600  Lön* och övriga personalkostnader  

Direktionskostnad 800  Arvoden* och övriga möteskostnader  

Arvoden uppdragstagare 164 150  Arvoden* och kostnadsersättningar 

Rekrytering och utbildning av uppdragstagare 800 Utbildning, material, handledning 

Lokalkostnader 3 447  Lokalhyra, lokalvård, larm, el 

IT-kostnader 2 506  IT-utrustning, licenser, telefoni & porto 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 237 Förbrukningskostnader 

Administrativa tjänster 3 797  Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal 

Finansiella kostnader 2 663  Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 213 000  
* inkl. personalomkostnadspålägg   

 

 

Investeringsbudget 2023 

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 

 

Ekonomisk plan 2023–2025  

Budget, (tkr) 2023 2024 2025 

Intäkter 213 000 219 000 225 000 

Kostnader 213 000 219 000 225 000 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 



   2022-10-09 

Revisorerna 

 

Kommunfullmäktige i Fyrbodals 

kommunalförbunds medlemskom-

muner 

 

 
 
 
 

 

Budgetförutsättningar Fyrbodals kommunalförbunds revisorer 
 

 

Genom denna skrivelse vill vi, förtroendevalda revisorer i Fyrbodals kom-

munalförbund informera om de budgetförutsättningar som vi arbetar under och 

vilka konsekvenser det kan få för er som är vår uppdragsgivare. 

 

Vi revisorer i förbundet har under flera år har haft en mycket begränsad budget 

för vårt granskningsarbete vilken endast täcker granskning av årsredovisning, 

delårsbokslut och en grundläggande granskning. Vi ser ett tydligt behov av att 

utöka budgeten för att i större utsträckning kunna bedriva fördjupad granskning 

och därmed följa ”God revisionssed inom kommunal verksamhet”.  

 

Förbundsordningen reglerar inte på något särskilt sätt hur revisions budget ska 

beredas och revisionsgruppen har vi ett flertal tillfällen begärt budgetförstärk-

ningar från direktionen, vilket också är vårt granskningsobjekt, men har vid 

samtliga tillfällen fått avslag på begärda medel. 

 

Revisionens uppdrag är enligt Kommunallagen kap 12 §1 ” Revisorerna grans-

kar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som 

bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområ-

den”. Eftersom förbundets verksamhet är omfattande krävs tillräckliga resurser 

för att klara att leva upp till Kommunallagens krav på revisionen. 

 

Revisorerna har med nuvarande budget inga resurser till att göra fördjupade 

granskningar av förbundet verksamhet, vilket medför att det inte är möjligt att 

uppfylla lagens krav. Detta kan i förlängningen försvåra våra möjligheter att 

lämna ett uttalande om ansvarsfriheten för direktionen och dess ledamöter inför 

er behandling av frågan vilket vi nu vill medvetengöra er om. 
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Revisorerna 

 

FÖR FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUNDS REVISORER 

 

 

 

Thomas Boström Lennart Hansson 

Ordförande Vice ordförande 

 

 

 

Ann-Britt Dahl Claes Hedlund 
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Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Tid: 15:00-16:05 

Plats: Rodret 

 

Beslutande 

Annika Andersson (L), sammanträdets ordförande 

Göran Hermansson (S), ersätter Claes Olsson (S) 

Anders Tenghede (V), ersätter Lars-Erik Anderström (M) 

Anders Wingård (FO) 
    

Ersättare 

Det finns inga ersättare utöver de som tjänstgör som ledamöter. 

 

Övriga närvarande 

Helena Maxon, administrativ chef, §§ 55-56 

Maria Alexandersson, handläggare, § 47 

Ninette Averdal, handläggare, § 48  

Susanne Nyström, handläggare, §§ 49-51 

Caroline Olsson, handläggare, §§ 52-54 

Sekreterare Camilla Holmgren 

 

Justeringsdag: 2022-10-26 

 

Justerare: Anders Wingård (FO) 
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  Anders Wingård (FO) 
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Tillkännagivande om justerat protokoll 

 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 

digitala anslagstavla. 

 

Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund 

 

Justeringsdatum: 2022-10-26 

Paragrafer: 45-56 

Datum då anslaget sätts upp: 2022-10-26 

Datum då anslaget tas ner: 2022-11-17 

 

Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarenheten 

 

 

 

 

Camilla Holmgren 

Sekreterare 
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Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 

 

 

 

 

3 

 

 

§ 45 

  

Fastställande av föredragningslistan 

 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med justering av följande 

komplettering: 

 

Tillkommande handling 

§ 54 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-25 

Ansökan om samtycke till försäljning, inkom 2022-09-29 

Yttrande från Fastighetsbyrån, inkom 2022-10-17 

Köpekontrakt, undertecknat 2022-09-26 

 

 



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 

 

 

 

 

4 

 

§ 46  Dnr ÖFN 2022/13 

 

Information om ny ersättare Lilla-Edets kommun 

 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Lilla-Edet beviljar Carin Thorén Hansson (S) avsägelse från uppdraget 

som ersättare i överförmyndarnämnden, och väljer Andreas Quiroz Jansson (S) till ersättare i 

överförmyndarnämnden för tiden fram till 2022-12-31. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut kommunfullmäktige 2022-09-19, § 92 

 

 

Beslutet skickas till:  

Lilla Edets kommun 

Orust kommun 

Tjörns kommun 

Stenungsunds kommun 
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§ 47 Ärendenr 5533/ Dnr76 

 

Begäran om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto 

(Akt nr 5533) 
 

 

Sekretess 

_______________________ 
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§ 48 Ärendenr 9165/Dnr 50 

 

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning (Akt nr 9165) 

 

 

Sekretess 

_______________________ 
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§ 49 Ärendenr 204/dnr 377 

 

Begäran om samtycke till nyttjanderätt avseende markupplåtelseavtal 

(Akt nr 204) 
 

 

Sekretess 

_______________________ 
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§ 50 Ärendenr 9430/Dnr 38 

 

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning inom dödsbo (Akt nr 9430) 

 

 

Sekretess 

_______________________ 
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§ 51  Ärendenr 9449/Dnr 60 

 

Begäran om samtycke till försäljning av fastighet inom dödsbo 

(Akt nr 9449) 
 

 

 

Sekretess 

_______________________ 
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§ 52 Ärendenr 8958/Dnr 121 

 

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning inom dödsbo (Akt nr 8958) 
 

 

Sekretess 

_______________________ 
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§ 53 Ärendenr 5556/Dnr 342 

 

Begäran om entledigande av förvaltare (Akt nr 5556) 
 

 

Sekretess 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 

 

 

 

 

12 

 

§ 54                   Ärendenr 8803/Dnr 79 

 

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning (Akt nr 8803) 

 

 

Sekretess 

_______________________ 
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§ 55                   Dnr ÖFN 2022/5 

 

Inspektionsrapport från Länsstyrelsen i Västra Götaland 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att ge överförmyndarenheten i uppdrag att vidta åtgärder för 

att rätta till de brister som framkommer av inspektionsprotokollet från Länsstyrelsen daterad 

2022-10-06. Uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits ska redovisas till 

överförmyndarnämnden vid sammanträdet 2 februari 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har vid den årliga tillsynen av överförmyndarnämnden i Stenungsund funnit att 

det förekommer vissa brister gällande diarieföring och även att felaktig information lämnats i 

enstaka fall, brister i tillsyn över ställföreträdare, bristande tillämpning av 16 kap. 9 § 

Föräldrabalken (FB) samt att verksamheten inte granskat årsräkningarna för verksamhetsåret 

2020 i rimlig tid.  

Länsstyrelsen förutsätter att verksamheten vidtar nödvändiga åtgärder för att rätta till de 

påtalade bristerna. Länsstyrelsen har avslutat tillsynen och ingen återrapportering krävs.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18 

Protokoll från Länsstyrelsens tillsyn efter rättelse daterad 2022-10-06 

 

Beslutet skickas till: 

Lilla Edets kommun 

Orust kommun 

Tjörns kommun 

Stenungsunds kommun 
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§ 56 

 

Information från verksamheten 

 

 
Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning 

• Information från verksamheten 

- Rekrytering pågår av ytterligare en handläggare samt vikarier inför föräldraledighet. 

 

• Uppföljning verksamhetsmål 

- 538 årsräkningar ska inkomma och 537 har inkommit 

  Samtliga årsräkningar som var inlämnade i tid och kompletta var färdiggranskade    

  den sista september i enlighet med verksamhetsmålet. I dagsläget är 390 granskade  

  dvs 72%. 

- Tre ställföreträdare har 10 uppdrag 

- En ställföreträdare har 14 uppdrag, dock endast 4 med redovisningsskyldighet.   

- Kontroller är gjorda på samtliga gode män och förvaltare.  

 

• Aktuella domar 

-- Akt 8668, överklagat beslut om att inte entlediga god man, tingsrätten avslår 

överklagan. 

- Akt 7147, som var uppe på föregående sammanträde angående avslag på 

uttagsbegäran för att bekosta moderns resa. God man har överklagat beslutet och det 

sändes till Tingsrätten 29/9, ingen dom ännu. 
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SDO for Lennart Hansson (8516160):
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SDO for Claes Hedlund (8516176):
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SDO for Anita Älgemon (8516202):
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SDO for Ann-Britt Dahl (8516238):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/3727780/ce6b0d45da6e5c08140fd0f99bf828e47888b28e/?asset=verification.pdf
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