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Tilläggsavtal avseende ” Medfinansieringsavtal – 
Planläggningsprocess, bygghandling och produktion 
för gång- och cykelväg längs med väg 160 mellan 
Lövåsvägen - Rödbergsvägen, Orust kommun”  

 
 
 
Mellan nedanstående parter träffas härmed tillägg till avtal om medfinansiering (Tilläggsavtalet) 
enligt följande: 
 
Trafikverket, Region Väst, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Orust kommun, org.nr. 212000-1314, 473 80 Henån, nedan Kommunen 
 
Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärden  
- Medfinansieringsavtal – Planläggningsprocess för gång- och cykelväg längs med  

väg 160 mellan Henån centrum och Lövåsvägen, Orust kommun, (TRV 2017/4046), tecknat 
2017-04-24. 

- Medfinansieringsavtal – Planläggningsprocess, bygghandling och produktion för gång- och 
cykelväg längs med väg 160 mellan Lövåsvägen - Rödbergsvägen, Orust kommun  (TRV 
2017/4046), tecknat 2020-09-15, nedan Avtalet. 

 
Det nu träffade Tilläggsavtalet innebär förändring av kostnaden för produktion av gång- och 
cykelvägen, åtgärd 2 i tabellen nedan, i förhållande till tidigare tecknat avtal samt förändrad 
tidplan. Detta beror dels på att vägplaneprocessen har dragit ut i tid, dels att 
upphandlingsförfarandet ändrats från totalentreprenad till genomförandeentreprenad och dels på 
att nya kostnadsbedömningar har tagits fram inom gång- och cykelvägsprojektet. 
 
Tilläggsavtalet omfattar justeringar i §§ 6, 8, 11 och 12 i Avtalet, vilka justeras enligt nedan, i 
övrigt gäller Avtalet oförändrat. 
 
Vägplanen för gång- och cykelvägen vann laga kraft 2021-10-09. Bygghandlingen är också klar. 
 

§6 Finansiering 

Paragraf 6 i Avtalet ersätts av texten nedan: 
 
Den totala kostnaden för åtgärderna som omfattas av Tilläggsavtalet uppgår till 16 803 000 
kronor i prisnivå (2022 maj). Åtgärd 1 är genomförd och slutkostnaden blev 4 402 915 kronor.  
 
Kommunen har rekvirerats cirka 1 757 498 kronor för vägplanen och bygghandlingen till och med 
april 2022. Cirka 302 200 kronor kommer att rekvireras för de sista månaderna år 2022. 
 
Den uppskattade kostnaden för del av åtgärd 2, produktion, bygger på uppdaterade kalkyler i 
bygghandlingsskedet och är preliminär. Den faktiska kostnaden kan därför komma att förändras 
på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede.  
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70 % av kostnaderna för planläggningsprocessen bekostas av Trafikverket som hanterar Västra 
Götalandsregionens medel och 30 % bekostas av Kommunen. För skede bygghandling och 
produktion fördelas kostnaderna lika mellan parterna, det vill säga 50 % per part. 
 
Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:  
 

   
 
Medfinansieringen till den statliga anläggningen för åtgärd 1 och 2 beräknas uppgå till cirka  
7 521 000 kronor.  
 
Kommunen ska i och med rekvisition betala för faktiska upparbetade kostnader cirka  
7 521 000 kronor till Trafikverket (+ max 30 % + indexuppräkning enligt §8, se även vidare §9). 
 
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan angivna 
totala kostnader.  
 
Trafikverket svarar för kostnaderna för drift och underhåll för de delar som utgör ett tillägg till den 
statliga anläggningen och som således innebär merkostnader. 
 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Paragraf 8 i Avtalet ersätts av texten nedan: 
 
Om kostnaden för produktionsskedet (genomförandeentreprenad) överstiger 30 % av bedömd 
totalkostnad, när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för 
väginvesteringar, ska respektive part ges möjlighet till omförhandling. 
 
Parterna svarar för kostnadsförändringar i proportion till sitt åtagande, vilket innebär 30 % 
respektive 70 % per part för planläggningsprocessen och 50 % per part för bygghandling och 
produktion.  
 
Kostnadsökningar till följd av partens ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den parten 
om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. 
 

§11 Tidplan  

Paragraf 11 i Avtalet ersätts av texten nedan: 
 

Nr. Åtgärder Utförare Kostnad 
(tkr)

TRV LTP Kommunen Summa

1
Planläggningsprocess för gång- och 
cykelväg längs med väg 160, 
Lövåsvägen-Rödbergsvägen

Trafikverket 4 403 3 082 1 321 4 403

2
Bygghandling och produktion för gång- 
och cykelväg längs med väg 160, 
Lövåsvägen-Rödbergsvägen

Trafikverket 12 400 6 200 6 200 12 400

16 803 9 282 7 521 16 803

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

SUMMA
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Vägplanen vann laga kraft under hösten 2021 och bygghandlingen är framtagen.  
 
Byggstart planeras till höst år 2023 och gång- och cykelvägen beräknas att senast vara färdigställd 
under våren 2024. Åtgärden kommer att prioriteras mot övriga arbeten i underhållskontraktet 
samt utefter tillgängliga personalresurser, vilket innebär att tidplanen är osäker.  
 
Produktion som påverkar framkomligheten på väg 160 får inte pågå under sommarperioden 15 
juni- 15 augusti. 
 

§12 Avtalets giltighet 

Paragraf 12 i Avtalet ersätts med villkor enligt nedan: 
 
Tilläggsavtalet gäller tillsammans med Avtalet då det undertecknats av parterna. 
 
Tilläggsavtalet tillsammans med Avtalet upphör att gälla om inte genomförandet av det fysiska 
arbetet har påbörjats senast 2025-12-31.  
 
Om avtalet upphör att gälla eller att parterna skriftligt är överens om att avbryta produktionen, 
kvarstår parternas finansieringsansvar av dittills upparbetade kostnader för de beskrivna 
åtgärderna enligt §5 i Avtalet och §6 i Tilläggsavtalet samt eventuellt återställande av 
påbörjade åtgärder. 
 
 

____________________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Ort och datum    Ort och datum 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Jörgen Einarsson   Catharina Bråkenhielm 
Regional direktör   Kommunstyrelsens ordf. 
Trafikverket Region Väst   Orust kommun 
 
 
 
 
    ________________________ 

Carina Johansson 
 Sektorschef samhällsutveckling
 Orust kommun 
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Kommunförvaltningen 
Linn Bragd 
telefon 0304-33 41 53 
e-post: linn.bragd@orust.se 
 
 
Godkännande av tilläggsavtal avseende 
medfinansieringsavtal för GC-väg, Lövås 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna tilläggsavtal daterat 2022-10-25 avseende medfinansieringsavtal 
daterat 2020-09-07 

2. Finansiering sker inom ramen för planperiodens investeringsbudget  
(KF 2022-11-10 § 119) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen tecknade 2020-09-07 ett medfinansieringsavtal med Trafikverket för att 
kunna bygga en gång- och cykelvägsförbindelse mellan Lövås och Henåns centrum. 
Under arbetets gång har det visat sig att Trafikverkets tidiga kalkyler inte håller utan 
kostnaderna har ökat så mycket att ett tilläggsavtal krävs. Trafikverket hänvisar 
kostnadsökningarna till rådande marknadsläge, brist på personal med rätt kompetens 
samt tekniska svårigheter kring dragningen av gång och cykelvägen.  
Kommunens totala kostnad för färdigutbyggd gång- och cykelväg beräknas uppgå till 
7 521 000 kr jämfört med tidigare beräknad kostnad 5 085 000 kr 
Sträckningen av gång- och cykelvägen är en viktig förbindelse både ur 
trafiksäkerhetssynpunkt och utvecklingen av Henån i stort.   

Utredning 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2017-04-11 § 46 KS/2016:1000, att 
godkänna igångsättning av investeringsprojekt, Gång- och cykelväg Lövås 
medfinansiering TRV, med en total investeringsram om 2 250 000 kronor. Kommunen 
tecknade då ett medfinansieringsavtal med Trafikverket. 
Investeringsprojektet syftar till att bygga en gång- och cykelväg för att separera 
oskyddade trafikanter från biltrafiken längs väg 160 mellan Lövås och Rödbergsvägen. 
Åtgärden är prioriterad i kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan. 
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Nuläge 
Idag finns det inte någon gång- och cykelväg mellan Lövås och Henåns centrum och 
oskyddade trafikanter är hänvisade till vägbanan. Möjligheten för arbetspendling eller att 
kunna ta sig till knutpunkt för kollektivtrafik med cykel ökar när en gång och cykelväg 
byggs ut. Henåns centrum står inför en kommande utveckling där det planeras för ett 
större serviceutbud, trevligare utemiljöer samt att delar av hamnområdet ska 
översvämningssäkras, det innebär att länken mellan Lövås och Henåns centrum blir än 
mer betydande för att människor på ett tryggt sätt ska kunna ta sig till och från Henåns 
centrum på cykel.  
Trafikverket har arbetat fram en vägplan för gång- och cykelvägen och vägplanen 
fastställdes under våren 2021. Trafikverket anger att på grund av det rådande 
marknadsläget, brist på personal med rätt kompetens och svårigheter att tekniskt sett 
hitta lösningar på dragningen av gång- och cykelvägen har kostnaderna för vägplanen 
och utbyggnad ökat och den totala kostnaden beräknas nu bli 16 803 000 kr jämfört 
med tidigare beräknad kostnad om 4 500 000 kr. 
Kommunen har äskat och fått beviljat att 70 % av kostnaderna för 
planläggningsprocessen bekostas av Regional plan och 30 % bekostas av Kommunen. 
För utbyggnaden av gång- och cykelvägen fördelas kostnaderna lika mellan Trafikverket 
och kommunen, det vill säga 50 % per part.  
Kostnaderna för utbyggnad av gång- och cykelvägen beräknas till ca 12 400 000 kr och 
kommunens del uppgår till 6 200 000 kr. Totalt blir kommunens beräknade kostnad 
7 521 000 kr. Nytt tilläggsavtal avseende medfinansieringsavtal måste tecknas mellan 
Trafikverket och kommunen. Arbetet med att ta fram bygghandling kan starta efter att 
avtalet är undertecknat av båda parter. Byggstart planeras preliminärt till hösten 2023. 
 
Bedömning  
Det föreligger ett behov av en trafiksäker förbindelse för oskyddade trafikanter mellan 
Lövåsområdet och Henåns centrum. En utbyggd gång- och cykelväg skulle kunna 
möjliggöra pendling med cykel för såväl skolelever som vuxna mellan området Lövås 
och Henån. Åtgärden är prioriterad i kommunens cykelstrategi med tillhörande 
handlingsplan och tilläggsavtal till medfinansieringsavtal bör tecknas för att få till stånd 
en gång- och cykelväg på nämnd sträcka. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-31 
Medfinansieringsavtal daterat 2020-09-07 
Tilläggsavtal daterat 2022-10-25 

 

 



   Datum Diarienummer 3(3) 
  2023-01-31 KS/2016:1000 
 

 

 

Beslutet skickas till 
Mark- & exploateringsenheten  
Ekonomienheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
 
 
Nina Hansson                                                     Carina Johansson  
Enhetschef för mark- & exploatering                  Sektorschef för samhällsutveckling 
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Kommunförvaltningen 
Elin Bergendahl, Linda Drottz 
telefon 0304-33 40 87, 0304-33 41 54 
e-post: elin.bergendahl@orust.se, linda.drottz@orust.se 
 
 
Beslut om införande av kommunalt huvudmannaskap för 
allmän plats 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Införa kommunalt huvudmannaskap i centrala Henån enligt karta daterad 2023-
03-02 och bilagd tidplan daterad 2023-03-02. 

2. Införa kommunalt huvudmannaskap i pågående centrumplan i Svanesund enligt 
karta, daterad 2023-03-02. 

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer med handlingsplan för hur 
övertagande av huvudmannaskap ska genomföras i Svanesund, Ellös, Varekil 
och resterande delar av Henån. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt huvudregeln i PBL ska kommunen vara huvudman för allmänna platser om det 
inte finns särskilda skäl till annat. Orust kommun har av tradition haft enskilt 
huvudmannaskap. Det har kommit ny rättspraxis där domstolen anser att tradition av 
enskilt huvudmannaskap inte räcker som argument för enskilt huvudmannaskap i 
tätbebyggda områden där det finns kommunal service. Det innebär att Orust kommun 
riskerar att få detaljplaner i centrala områden upphävda vid en överklagande om 
planerna har enskilt huvudmannaskap. Kommunalt huvudmannaskap ger också 
kommunen större möjlighet att utforma vägnätet för att uppfylla de trafiksäkerhets- och 
miljömål som finns i kommunen.  
 
Henån som kommunens centralort bedöms vara den ort som först bör prioriteras för att 
införa kommunalt huvudmannaskap. Förslag på övertagandeområde som infattar de 
mest centrala delarna av Henån där det finns mest offentlig och kommersiell service har 
tagits fram. Även orterna Svanesund, Ellös och Varekil kan bli aktuella för övertagande i 
ett senare skede. Eftersom det finns en pågående detaljplan i centrala Svanesund 
bedöms det vara motiverat att införa kommunalt huvudmannaskap i den planen redan 
nu för att undvika att lägga resurser på att ändra detaljplanen om några år.  

Utredning 
Gällande lagstiftning, detaljplan och huvudman 
Alla allmänna platser ska ha en huvudman som ansvarar för att iordningställa och 
förvalta de allmänna platserna, till exempel gator och parker. Huvudregeln i plan- och 
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bygglagen (PBL) anger att kommunen ska vara huvudman för de allmänna platserna i en 
detaljplan. Om det finns särskilda skäl för att ha enskilt huvudmannaskap kan 
kommunen bestämma detta genom en egenskapsbestämmelse i detaljplanen. Enskilt 
huvudmannaskap är enligt praxis gångbart i områden med övervägande del 
fritidshusbebyggelse eller i områden med sammanhållen byggnation på landsbygden. 
 
Det finns nyutkommen rättspraxis där domstolen har upphävt detaljplaner med enskilt 
huvudmannaskap, bland annat på Tjörn. I detaljplanen för Tångeröd 2:18 m.fl. 
motiverades valet av huvudmannaskap med att Tjörn har tradition av att tillämpa enskilt 
huvudmannaskap. Mark- och miljödomstolen ansåg inte att det utgjorde tillräckligt skäl 
för enskilt huvudmannaskap eftersom detaljplanen medgav utbyggnad av 
permanentbostäder och sådana kommunala verksamheter som normalt ingår i områden 
för permanent boende. Mark- och miljödomstolen upphävde därför detaljplanen. 
Samma sak skulle kunna hända på Orust om detaljplaner överklagas.  
 
Skäl att överta huvudmannaskap 
Vid sidan av lagstiftarens intention finns en mängd skäl för kommunen att överväga ett 
övertagande av det enskilda huvudmannaskapet i kommunens tätorter. Enskilt 
huvudmannaskap innebär att kommunen inte har rådighet över marken och inte kan 
göra önskade investeringar. Om kommunen tar över väghållaransvaret inom planlagda 
områden i tätorterna innebär detta större möjligheter att utforma vägnätet efter de 
trafiksäkerhets- och miljömål som finns i kommunen. Kommunalt huvudmannaskap 
innebär också att kommunen kan bestämma hur hög standaren ska vara för skötsel av 
parker och kommunala investeringsprojekt på allmän plats. 
 
Ytterligare ett skäl att överta huvudmannaskapet för allmän plats är rättviseaspekten 
eftersom enskilt huvudmannaskap i tätorter där det finns kommunal och annan service 
innebär att fastighetsägare i dessa tätorter bekostar vägar som fler än fastighetsägarna 
själva använder. Till exempel är Henån väl frekventerad av extern trafik eftersom Henån 
har kommunens största utbud av offentlig och kommersiell service. Å andra sidan kan 
det upplevas orättvist för kommunmedlemmar som bor utanför övertaget område att de 
både får bekosta allmän plats med kommunalt huvudmannaskap i tätorterna via skatten 
samtidigt som de betalar vägföreningsavgift till den vägförening där de själva är 
medlemmar. Därför föreslås att riktlinjer tas fram som kan förklara och motivera val av 
huvudmannaskap på olika orter inom kommunen utifrån vilka platser som är mest 
frekventerade av andra än fastighetsägarna i området.  
 
Alternativa tillvägagångssätt för övertagande 
För att ändra huvudmannaskapet i detaljplan har tre alternativa tillvägagångssätt 
undersökts. Alternativ 1 är att införa kommunalt huvudmannaskap i nya detaljplaner 
som redan är påbörjade eller planeras starta i tätorterna. Under 2023 pågår arbete med 
framtagande av nya detaljplaner i centralt belägna områden i både Henån och Svanesund 
där det skulle kunna vara motiverat att införa kommunalt huvudmannaskap.  
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Alternativ 2 är att gällande detaljplaner ändras avseende bestämmelsen om vem som ska 
vara huvudman för allmän plats. Vid ändring av detaljplan avseende huvudmannaskap 
tas bestämmelsen om enskilt huvudmannaskap bort och huvudmannaskapet blir då 
kommunalt i enlighet med huvudregeln i plan- och bygglagen. Detta alternativ för 
övertagande av huvudmannaskapet möjliggör övertagande av utvalda områden där det 
inte planeras någon ny detaljplan. I en ändringsplan kan krävas att området som utgör 
allmän plats på plankartan anpassas till att stämma överens med verkligheten om vägar 
och andra anläggningar inte har byggts ut i enlighet med detaljplanen. 
 
Alternativ 3 innebär att nya så kallade skelettplaner skapas med enda syfte att ändra 
huvudmannaskapet inom kommunens tätorter. Detta betyder att nya detaljplaner skapas 
som endast innehåller allmän plats i det område som ska tas över. För att detaljplanerna 
ska vara av hanterbar storlek så föreslås en detaljplan för respektive tätort. Precis som 
för ändringsplaner kan allmän plats i en skelettplan behöva anpassas till eventuella vägar 
och andra anläggningar som inte blivit utbyggda i enlighet med gällande detaljplan. 
 
Övertagandeprocess 
För att ändra huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt krävs förutom ändring av 
detaljplan även att en lantmäteriförrättning genomförs för att upphäva eller ompröva 
den gemensamhetsanläggning som har ansvarat för skötsel av allmän plats.  
Samfällighetsföreningen som förvaltar gemensamhetsanläggningen upphör eller 
ombildas beroende på om hela eller delar av dess område övertas. Detaljplanearbetet 
och lantmäteriförrättningen är två olika processer som båda krävs för att genomföra ett 
övertagande.  
 
Vid ett övertagande av huvudmannaskapet behöver även vägarnas standard ses över. 
Vägar som kommunen är huvudman för bör ha kommunal standard. Inför ett 
övertagande kan vägar behöva upprustas av vägföreningen om underhållsbehovet är 
släpande. Samtidigt kan man inte ställa krav på att enskilda vägar ska vara i nyskick vid 
ett övertagande. Det är också viktigt att alla vägar inte upprustas till nyskick samtidigt 
eftersom det innebär att de kommer behöva underhållas samtidigt. Det är bättre att 
fördela underhållsbehovet över olika år. Går kommunen vidare med ett övertagande 
behöver avtal tecknas med vägföreningen för att reglera eventuell upprustning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för övertagandet kan delas in i engångskostnader och löpande kostnader. 
Engångskostnader är kostnader som uppstår i samband med övertagandet och utgörs av 
upprustnings-, detaljplane- och förrättningskostnader. Löpande kostnader är kostnader 
för drift och underhåll av gator, gc-vägar och grönytor.  
 
De ekonomiska konsekvenserna av ett övertagande av huvudmannaskapet beror på hur 
stort område som övertas. I utredningen Kommunalt övertagande av allmän plats i tätorter har 
tre alternativa övertagandeområden i Henån kostnadsbedömts.    
 



   Datum Diarienummer 4(6) 
  2023-03-02 KS/2021:1046 
 

 

För det område i Henån som förvaltningen föreslår ska övergå till kommunalt 
huvudmannaskap har kostnaden för att ändra detaljplaner bedömts till 150 000 kr. 
Kostnaden är förhållandevis låg eftersom stor del av området ingår i pågående eller 
kommande detaljplaner där ändring av huvudmannaskap inte innebär någon extra 
kostnad. Kostnaden för vägupprustning har bedömts till 200 000 kr, utöver de vägar 
som redan ingår i kommunala investeringsprojekt. Kostnaden för Lantmäteriförrättning 
har bedömts till 350 000 kr. Samtliga av dessa kostnader är kostnader av 
engångskaraktär. Vägföreningen föreslås ansvara för kostnad kopplad till upprustning av 
vägar till kommunal standard. Kostnad för detaljplan och lantmäteriförrättning ansvarar 
kommunen för.   
 
För föreslaget övertagandeområde i Henån finns även löpande kostnader i form av 
drifts- och underhållskostnader. Detta område bedöms ge en årlig drifts- och 
underhållskostnad på 700 000 kr.  
  

Bedömning 
Prioritering av övertagandeområden 
Grundtanken med övertagandet av huvudmannaskapet är att kommunen ska ta över 
ansvaret för allmän plats där det är motiverat med hänsyn till områdets karaktär och 
ändamål. Kommunen bör vara huvudman i tätorter som domineras av 
permanentbostäder och där det finns offentlig och kommersiell service. Det motiverar 
att huvudmannaskapet på sikt övertas i vissa delar av kommunens fyra tätorter Henån, 
Svanesund, Ellös och Varekil. Henån är kommunens största tätort och har kommunens 
största utbud av offentlig och kommersiell service. Därför är det särskilt motiverat 
införa kommunalt huvudmannaskap i Henån och förvaltningen föreslår att Henån 
prioriteras först i övertagandeprocessen.  
 
För att övertagandet ska vara genomförbart och för att förvaltningen ska kunna bygga 
upp en organisation som kan hantera driften av allmän plats bedömer förvaltningen att 
det är positivt om huvudmannaskapet övertas succesivt. Förvaltningen föreslår därför 
att kommunalt huvudmannaskap i första hand införs i de centralt belägna detaljplaner 
där detaljplaneläggning redan är påbörjad eller ska påbörjas. Det finns pågående 
centrumplaner i Henån där det med hänsyn till områdets karaktär är motiverat att införa 
kommunalt huvudmannaskap. Det finns även en centralt belägen detaljplan i Svanesund 
där planarbete är påbörjat. Förvaltningen föreslår att även den pågående planen i 
Svanesund ska planläggas med kommunalt huvudmannaskap för att undvika att denna 
detaljplan behöver ändras inom några år.  
 
Förvaltningen bedömer även att ett större område av Henån bör ha kommunalt 
huvudmannaskap än det som omfattas av pågående eller kommande detaljplaner. 
Därför föreslår förvaltningen att befintliga detaljplaner ändras avseende bestämmelsen 
om vem som ska vara huvudman för allmän plats inom det område där mest 
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samhällsviktig service finns. Föreslaget område redovisas i bilagd karta över Henån 
daterad 2023-03-02.  
 
Tidplan  
I och med att det tar tid både att ta fram eller ändra detaljplaner samt att genomföra 
lantmäteriförrättning dröjer det från beslut om att införa kommunalt huvudmannaskap 
till att allmän plats faktiskt tas över. Det är först när gemensamhetsanläggningen har 
omprövas till att inte inkludera övertagandeområdet som kommunen tar över 
skötselansvaret. Det innebär också att kostnader kopplade till övertagandet ligger några 
år fram i tiden och fördelas över olika år. Kostnader för drift av allmän plats övergår till 
kommunen först efter att gemensamhetsanläggningen har omprövats av Lantmäteriet. 
Nedan redovisas en översiktlig tidplan för övertagande samt kostnader kopplade till 
tidplanen. 
 

 
 
I tidplanen föreslås övertagande av allmän plats inom detaljplanen för Åvägen och 
detaljplanen för Henån centrum södra ske samtidigt. Förrättas 
gemensamhetsanläggningen ut från allmän plats inom båda planerna samtidigt blir 
förrättningskostnaden längre eftersom det blir en lantmäteriförrättning istället för två. 
Därför föreslås förrättningen ske först efter att båda planerna har antagits. 
 
Tidplanen utgår från nuvarande planprioritering för de pågående och kommande 
detaljplanerna. Tidplanen ger ett förslag på när ändringsplaner för Henåns centrala delar 
kan genomföras, men tiden för dessa detaljplaner påverkas av när de ryms i 
planprioriteringen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 
Utredning Kommunalt övertagande av allmän plats i tätorter daterad 2023-03-02 
Karta över övertagandeområde i Henån daterad 2023-03-02 
Karta över övertagandeområde i Svanesund daterad 2023-03-02 
Tidplan daterad 2023-03-02 
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Sammanfattning 

Orust kommuns vägnät inom detaljplanelagt område har enskilt 
huvudmannaskap. I Plan och bygglagen, PBL Kap 6 26§, anges det att 
kommunen ska vara huvudman för allmänna platser om det inte finns särskilda 
skäl till annat. Huvudregeln är alltså att kommunen ska vara huvudman inom 
detaljplanelagt område där allmän plats finns. Om det finns särskilda skäl för att 
ha enskilt huvudmannaskap kan kommunen bestämma detta genom en 
egenskapsbestämmelse i detaljplanen. På Orust har enskilt huvudmannaskap 
motiverats med att kommunen av tradition haft enskilt huvudmannaskap. På 
senare tid har det kommit ny rättspraxis som visar att domstolen inte anser att 
detta räcker som argument för enskilt huvudmannaskap i tätbebyggda områden 
där det finns kommunal service. 

Om kommunen tar över väghållaransvaret innebär detta större möjligheter att 
utforma vägnätet för att uppfylla de trafiksäkerhets- och miljömål som finns i 
kommunen. Det innebär också att kommunen kan göra investeringar för ökad 
trafiksäkerhet i områden som idag är inom det enskilda vägnätet.  

I denna utredning redovisas förutsättningarna för ett eventuellt övertagande av 
allmän plats inom detaljplanelagda områden i kommunen. Utredningen behandlar 
i första hand allmän plats inom tätorten Henån. Även orterna Svanesund, Ellös 
och Varekil kan bli aktuella för övertagande i ett senare skede. Orust kommun 
arbetar för att utveckla Henån som centralort och Henån bör ha högre prioritet för 
ett övertagande. Henån har därför varit föremål för mer detaljerad utredning i 
denna handlingsplan. Eftersom huvudmannaskapet regleras i detaljplan utgår 
denna utredning från att ändringen sker genom detaljplaneändringar. 

I utredningen undersöks tre alternativ för övertagande av huvudmannaskap. Dels 
undersöks alternativet att ändra till kommunalt huvudmannaskap i pågående 
detaljplaner, dels att göra ändringsplaner för de mest centrala delarna i en ort och 
dels undersöks alternativet att samla all allmän plats i en ort i en 
sammanhängande plan. Alternativ på övertagandeområden studeras för orten 
Henån.  

Vid kommunalt huvudmannaskap finns krav på att vägarna ska ha kommunal 
standard. Det kan innebära att vägar behöver upprustas i samband med ett 



Kommunalt övertagande av enskilda vägar

4

övertagande. I utredningen har en besiktning av vägarna i Henån gjorts och 
upprustningskostnad har bedömts. Ett övertagande innebär även kostnader 
kopplade till detaljplanearbete och förrättningskostnader.  

Övertagande av huvudmannaskap leder även till ökade driftkostnader för 
kommunen eftersom kommunen tar över underhållsansvar för allmän plats. Både 
engångs- och driftkostnader för de olika alternativen på övertagandeområde i 
Henån redovisas i utredningen.   
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1 Bakgrund 
Vägnätet och annan allmän plats inom detaljplanelagt område i Orust kommun 
har enskilt huvudmannaskap. Med allmän plats menas förutom detaljplanelagda 
vägar även torg, lekplatser och grönområden. Huvudmannen för allmän plats 
ansvarar för iordningsställande, drift och underhåll. Enskilt huvudmannaskap 
gäller även för vägar utanför detaljplanelagt område med undantag för nätet av 
statliga vägar. 

Sektor Samhällsutveckling har utrett förutsättningarna för ett eventuellt 
övertagande av allmän plats inom detaljplanelagda områden i kommunen. Denna 
utredning behandlar i första hand allmän plats inom tätorten Henån. Även orterna 
Svanesund, Ellös och Varekil kan bli aktuella för övertagande i ett senare skede. I 
utredningen redovisas följande:  

 Prioritering av områden för övertagande 
 Utredning av resursbehov för att kunna genomföra ett övertagande  
 Ekonomisk bedömning av kostnader för övertagandeprocessen   
 Utredning av vägstandard och lägsta standard vid övertagande  
 Förslag till finansiering vid eventuell upprustning  
 Utredning av ökade driftskostnader för kommunen  

 
Om kommunen tar över väghållaransvaret inom planlagda områden i tätorterna 
innebär detta större möjligheter att utforma vägnätet efter de trafiksäkerhets- 
och miljömål som finns i kommunen. Det innebär också att kommunen kan göra 
investeringar för ökad trafiksäkerhet i områden som idag ingår i det enskilda 
vägnätet. Idag är huvudmannaskapet för vägar och för VA olika i tätorten. Om 
kommunen tar över ansvaret för vägskötsel leder det till en lättare samordning vid 
arbeten med gator och VA eftersom kommunen då skulle vara huvudman för 
båda. 

I kommunens strategiska plan Vision 2040 ingår FNs globala mål och Agenda 
2030 som en övergripande strategi. Hållbar utvecklig ska vara vägledande för alla 
beslut i kommunen. Inom hållbar utveckling finns de tre dimensionerna 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. För att främja socialt hållbar 
utveckling har kommunen som mål att bland annat skapa välkomnande och 
trygga miljöer samt att skapa fler mötesplatser. När kommunen genomför 
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investeringar på allmän plats i syfte att nå dessa mål är det viktigt att det finns en 
långsiktig plan för hur investeringarna ska skötas. Kommunens ambitioner för 
skötsel och underhåll av sådana investeringar kan ligga utanför vägföreningens 
uppdrag enligt anläggningsförrättningen. Kommunens har ett ansvar för att 
utveckla ett hållbart samhälle medan vägföreningar behöver ta hänsyn till att de 
åtgärder de lägger resurser på är till ekonomisk nytta för de delägande 
fastigheterna. Detta kan komma att innebära att kommunen kan få svårt att 
påverka skötselnivå och gestaltning på allmänna ytor även om det finns ett gott 
samarbete mellan kommun och enskilda föreningar. Genom att kommunen vid ett 
kommunalt huvudmannaskap tar ansvar för de allmänna platserna får kommunen 
rådighet över standarden på allmän plats och kan arbeta mot att uppfylla målen.  

Syftet med denna utredning är förtydliga processen och konsekvenserna vid ett 
övertagande av huvudmannaskap från enskilt till kommunalt. Utredningen kan 
komma att ligga till grund för framtida politiska beslut för hur 
övertagandeprocessen utformas. 

1.1 Rättsläge 
Alla allmänna platser ska ha en huvudman som ansvarar för att iordningställa och 
förvalta de allmänna platserna, till exempel gator och parker. Huvudregeln i plan- 
och bygglagen (PBL) anger att kommunen ska vara huvudman för de allmänna 
platserna i en detaljplan. Om det finns särskilda skäl för att ha enskilt 
huvudmannaskap kan kommunen bestämma detta genom en 
egenskapsbestämmelse i detaljplanen. Rättstillämpning på området ger 
vägledning för vad som kan anses vara sådana särskilda skäl. Fyra huvudskäl har 
kunnat utläsas från praxis: 

 Att kommunen av tradition har haft enskilt huvudmannaskap  
 Att det finns angränsande områden med enskilt huvudmannaskap  
 Att området har fortsatt ”karaktär av fritidsbebyggelse”  
 Att kommunen strävar efter att på olika sätt bidra till den enskilda 

väghållningen genom t.ex. upplåtelse av mark utan ersättning och att ge 
driftsbidrag har i viss mån påverkat bedömningen 

Det finns en aktuell dom (MMD 380-21) där Mark- och miljödomstolen upphävde 
detaljplan för Tångeröd 2:18 m.fl. på Tjörn. Tjörn har precis som Orust enskilt 
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huvudmannaskap i hela kommunen. Detaljplanen skulle möjliggöra utbyggnad av 
bostäder och förskola och/eller äldreboende. Valet av huvudmannaskap 
motiverades med att Tjörn har tradition av att tillämpa enskilt huvudmannaskap. 
Allmän plats i närliggande detaljplaner i området förvaltas genom enskilt 
huvudmannaskap. Detaljplanen överklagades av en sakägare som framhöll bland 
annat att detaljplanen borde ha kommunalt huvudmannaskap för allmänna 
platser.  

Mark- och miljödomstolen menade att man inte anser att den befintliga 
bebyggelsen i närområdet har karaktär av fritidsbebyggelse. Den överklagade 
detaljplanen medger utbyggnad av permanentbostäder samt en förskola eller 
äldreboende, vilket är kommunala verksamheter som typiskt sett ingår i områden 
för permanent boende. Domstolen anser inte att tradition av enskilt 
huvudmannaskap och att enskilt huvudmannaskap i närliggande områden räcker 
för att det ska föreligga sådana särskilda skäl som motiverar att huvudregeln om 
kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser frångås. Mark- och 
miljödomstolen upphävde därför detaljplanen. Tjörns kommun överklagade 
domen till Mark- och miljööverdomstolen men fick inte prövningstillstånd.  
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2 Övertagande, hur och var? 
Inom Orust kommuns finns över 360 detaljplaner som bland annat reglerar 
huvudmannaskapet för allmän platsmark. För att ändra huvudmannaskapet i 
tätorterna behöver detaljplanerna ändras. Att ändra en detaljplan är en lång och 
resurskrävande process. Därför föreslås i denna utredning tre alternativ för att 
ändra huvudmannaskap i detaljplaner samt framtagning av riktlinjer för val av 
huvudmannaskap på allmänna platser. 

2.1 Alternativ 1 – pågående och kommande detaljplaner 
Ett alternativ är att kommunalt huvudmannaskap införs i nya detaljplaner. För att 
tydliggöra i vilka nya detaljplaner som det är motiverat att kommunen ska vara 
huvudman för allmän plats behöver riktlinjer tas fram. Under 2023 pågår arbete 
med framtagande av nya detaljplaner i centralt belägna områden i både Henån 
och Svanesund där det skulle kunna vara motiverat att införa kommunalt 
huvudmannaskap.  
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Figur 1 Pågående och kommande detaljplaner i Henån. 
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Figur 2 Pågående och kommande detaljplaner i Svanesund. 

2.2 Alternativ 2 – ändringsplaner 
Ett annat alternativ är att gällande detaljplaner ändras avseende bestämmelsen 
om vem som ska vara huvudman för allmän plats. En detaljplan kan ändras för att 
anpassa planen till nya förhållanden utan att genomföra hela den 
lämplighetsbedömning som görs vid upprättande av en ny detaljplan. Vid ändring 
av detaljplan avseende huvudmannaskap tas bestämmelsen om enskilt 
huvudmannaskap bort och huvudmannaskapet blir då kommunalt i enlighet med 
huvudregeln i plan- och bygglagen. Detta alternativ för övertagande av 
huvudmannaskapet möjliggör övertagande av utvalda områden där det inte 
planeras någon ny detaljplan. Ändringsplaner kan dock kräva ett större arbete än 
att bara ändra bestämmelsen om vem som är huvudman ifall allmän plats inte har 
byggts ut i enlighet med detaljplanen. Då kan allmän plats behöva anpassas till 
hur vägar och andra anläggningar ser ut i verkligheten, vilket innebär att privata 
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fastighetsägare kan beröras på ett annat sätt än om enbart bestämmelsen om 
huvudmannaskap ändras.  

 

Figur 3 Exempel på ändringplan där bestämmelsen om huvudmannaskap ändrats, Ändring av detaljplan för 
del av Fjällbacka 176:124, Vetteberget 

2.3 Alternativ 3 – skelettplaner 
Ett ytterligare alternativ är att nya så kallade skelettplaner skapas med enda syfte 
att ändra huvudmannaskapet inom kommunens tätorter. Detta betyder att nya 
detaljplaner skapas som endast innehåller allmän plats i det område som ska tas 
över. Eftersom regleringen av huvudmannaskap endast gäller allmän platsmark 
kommer inte vägar på kvartersmark, byggnadsmark eller industrimark vara 
föremål för övertagandet. För att detaljplanerna ska vara av hanterbar storlek så 
föreslås en detaljplan för respektive tätort. Precis som för ändringsplaner kan 
allmän plats i en skelettplan behöva anpassas till eventuella vägar och andra 
anläggningar som inte blivit utbyggda i enlighet med gällande detaljplan.  
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Figur 4 Exempel över skelettplan, Detaljplan för fastigheten Östad 13:69, del av Östad 22:25, m.fl. Ändring av 
huvudmannaskap i Sjöviks Stationssamhälle i Lerums kommun 

2.4 Övertagandeprocess  
Arbetet med att ta fram detaljplaner sker enligt en särskild arbetsgång som kallas 
planprocessen. Målet med processen är att pröva om ett förslag till 
markanvändning är lämpligt. Planprocessen säkerställer att berörda myndigheter, 
organisationer och privatpersoner erbjuds möjlighet att lämna synpunkter. 
Detaljplanerna handläggs normalt med standardförfarande enligt Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap 6 §. Detta innebär att ett förslag tas fram och 
samråds med myndigheter, fastighetsägare och andra berörda som då ges 
möjlighet att lämna synpunkter. Efter eventuella bearbetningar av förslaget ges 
ett andra tillfälle att lämna synpunkter under ett granskningsskede. Om inga 
överklaganden kommer in vinner planen laga kraft tre veckor efter tidpunkten för 
antagandet i Kommunfullmäktige. Planprocessen från uppstart till antagande tar 
normalt cirka två år i Orust kommun.  
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Figur 5 Detaljplaneprocessen 

I samband med att kommunen inför kommunalt huvudmannaskap för allmän plats 
i detaljplan behöver en lantmäteriförrättning genomföras för att upphäva eller 
ompröva den tidigare gemensamhetsanläggningen. Omprövning av 
gemensamhetsanläggningen sker om delar av det ursprungliga vägområdet ska 
fortleva med enskilt huvudmannaskap. Samfällighetsföreningen som förvaltar 
gemensamhetsanläggningen upphör eller lever kvar beroende på om hela eller 
delar av dess område övertas. Detaljplanearbetet och lantmäteriförrättningen är 
två olika processer som båda kräver dialog med vägföreningar och 
fastighetsägare.  

2.5 Prioritering av övertagandeområden  
Grundtanken med övertagandet av huvudmannaskapet är att kommunen ska ta 
över ansvaret för allmän plats där det är motiverat med hänsyn till områdets 
karaktär och ändamål. Genom att kommunen har ansvar för allmän plats i tätorter 
får kommunen större frihet att prioritera trafiksäkerhetsåtgärder, underhålla 
investeringar samt att behålla önskad standard.  

På sikt är målet att huvudmannaskapet ska följa ett och samma mönster i de 
större tätorterna i kommunen. Därför behövs en gränsdragning göras för vilka 
områden som ska omfattas av ändrat huvudmannaskap. Nedan beskrivs en 
ansvarsfördelning som är ett resultat av samverkan mellan Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR), Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) och Trafikverket. 
Fördelningen av väghållaransvar ser i korthet ut så här: 

 Staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett 
övergripande vägnät i tätort.  

 Kommunerna bör ha huvudansvar för väghållningen i tätort med undantag 
för det övergripande statliga vägnätet. Ju mer stadslik miljö, desto starkare 
argument för ett kommunalt huvudmannaskap.  
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 Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd som främst är till 
nytta för enskilda.  

Att ta över en stor mängd enskilda tätortsvägar är ett omfattande åtagande, inte 
bara ur driftsynpunkt. Att ta fram nya detaljplaner samt driva och bekosta 
processen i övrigt ställer stora krav på kommunorganisationen. För att 
övertagandeprocessen ska vara genomförbar föreslås därför övertagande 
påbörjas i centralorten Henån som första steg. Henån är kommunens största 
tätort och är väl frekventerad av extern trafik, t.ex. från omgivningen och av andra 
besökare. I Henån finns kommunens största utbud av offentlig och kommersiell 
service. Därför är det särskilt motiverat införa kommunalt huvudmannaskap i 
Henån. Det är först när övertagandet i Henån har kommit igång ordentligt som det 
är meningsfullt att lägga upp en tidplan för de övriga tätorterna. Vägföreningarnas 
geografiska ansvarsområden ser olika ut i de olika tätorterna och därför måste 
övertagandeområdena anpassas till respektive ort. 

De samhällen inom Orust kommun som har flest permanentboende (se figur 6) 
och mest samhällsviktig service är Henån, Svanesund, Ellös och Varekil. Det är i 
dessa orter det främst bedöms vara motiverat att efter hand införa kommunalt 
huvudmannaskap.  
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Figur 6 Fördelning mellan permanentbostäder och fritidsbostäder i tätorterna Henån, Svanesund, Ellös, 
Varekil, Hälleviksstrand och Mollösund. Blå representerar fritidsbostäder. Orange representerar 
permanentbostäder.   

2.6 Riktlinjer  
För att underlätta vid detaljplanläggning och vid diskussion med vägföreningar 
kan riktlinjer tas fram för val av huvudmannaskap på allmän plats. Riktlinjerna bör 
tydliggöra en konsekvent hållning för hur kommunen arbetar med 
huvudmannaskapet, och på ett tydligt sätt klargöra vilka ytor som kommunen ska 
vara huvudman för. För att välja rätt huvudmannaskap behöver olika kriterier 
vägas samman för att landa i en samlad bedömning. Detta innebär att olika 
faktorer kommer att värderas olika beroende på vilken del av kommunen som 
detaljplaneras. Nedan visas en förenklad bild av vilka faktorer som behöver vägas 
in. 
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Riktlinjerna kan även användas vid ändring av huvudmannaskap inom befintliga 
detaljplanelagda områden, exempelvis om en samfällighetsförening vill att 
kommunen ska överta en enskild väg detaljplanerad som allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap. Innan beslut om ett eventuellt övertagande krävs ytterligare 
utredningar, bland annat avseende vägens standard och en beskrivning av 
ekonomiska konsekvenser. För enskilda vägar utanför detaljplanelagt område bör 
inte dessa riktlinjer gälla. 

Målgrupperna för riktlinjerna:  

1. Planhandläggare samt övriga deltagare i detaljplaneprojekt.  
2. Vägföreningar som förvaltar allmän plats 
3. Mark- och exploateringsingenjörer, som jobbar med genomförandefrågor. 
4. Övriga som har ett intresse i varför man planerar med en viss 

markanvändning på en viss plats 
 

2.7 Alternativ på övertagandeområden i Henån 
Idag förvaltar Henåns Vägförening vägar både inom och utanför detaljplanelagt 
område. Hela det område som vägföreningen förvaltar är inte aktuellt för 
övertagande utan övertagandet avgränsas till de centrala planlagda delarna av 
Henån. Detta medför att föreningen antingen kommer att leva kvar med de 
resterande ansvarsområdena eller omprövas till ett antal nya föreningar. I figur 7 
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visas Henåns Vägförenings upptagningsområde i rosa och gällande detaljplaner i 
orange.  

 

Figur 7 Karta över Henåns Vägförenings område i rosa och gällande detaljplaner i orange. 

Tre alternativa övertagandeområden för Henån har undersökts närmare. Det 
första alternativet omfattar ett mindre område och fokuserar på detaljplaner som 
pågår eller är planerade. Det andra alternativen omfattar pågående och planerade 
detaljplaner samt ändringsplaner i de mest centrala delarna av Henån. Det tredje 
alternativet omfattar ett större område och kräver att en skelettplan tas fram.  

2.7.1 Alternativ 1 – pågående och kommande detaljplaner 

Alternativ 1 innebär att huvudmannaskapet ändras till kommunalt i nya 
detaljplaner som tas fram centralt i Henån. Under 2022 pågår arbete med 
detaljplan för Åvägen och Henån Centrum Södra. Detaljplan för Henån Centrum 
Norra planeras att starta 2024. Dessa tre detaljplaner täcker tillsammans in de 
mest centrala delarna av Henån och innefattar ett flertal samhällsviktiga 
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funktioner. Inom dessa tre detaljplaner finns även ett flertal pågående och 
kommande kommunala samhällsviktiga investeringsprojekt. Ett kommunalt 
huvudmannaskap för området skulle innebära att kommunen övertar ansvaret för 
att sköta och underhålla dessa investeringar och inte behöver lägga över ansvaret 
på vägföreningar.  

 

 

Figur 8 Detaljplan för Åvägen markeras med blå linje. Detaljplan för Henån Centrum Södra markeras med röd 
linje. Detaljplan för Henån Centrum Norra markeras med grön linje.  

Alternativ 1 möjliggör att processen för övertagande av huvudmannaskap kan 
påbörjas utan att i ett initialt skede behöva lägga resurser på att ta fram en 
skelettplan. Ändrat huvudmannaskap genom detta alternativ innebär att 
bestämmelsen om enskilt huvudmannaskap tas bort ur planerna men att 
planarbetet i övrigt fortsätter som normalt. Alternativ 1 möjliggör även att en 
organisation för förvaltningen av allmän plats kan byggas upp över tid eftersom 
mindre områden succesivt övertas. Ska ett helt samhälle övertas samtidigt ställer 
det stora krav på att en gata- och parkenhet i tillräcklig omfattning finns på plats 
inför övertagandet.  

Ytterligare ett argument för att införa kommunalt huvudmannaskap i pågående 
detaljplaner är att minska risken för att planerna överklagas. Med hänsyn till 
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domen om detaljplanen för Tångeröd 2:18 m.fl. på Tjörn som beskrivs i kapitel 1.1 
finns risk att även detaljplaner på Orust upphävs trots att kringliggande 
detaljplaner har enskilt huvudmannaskap.  

Övertagande genom alternativ 1 kan orsaka en uppdelning av ansvarsområden 
mellan kommunen och vägföreningen som inte leder till enhetlig förvaltning, till 
exempel där samma gata har två huvudmän på olika sträckor. 
Övertagandeområdet kan i framtiden utökas när nya detaljplaner tas fram. För att 
undvika att skapa osammanhängande områden kan krävas att 
huvudmannaskapet för vissa områden ändras med en skelettplan eller 
ändringsplaner.  

2.7.2 Alternativ 2 – ändringsplaner 

Alternativ 2 innebär att gällande detaljplaner ändras avseende bestämmelsen om 
vem som ska vara huvudman för allmän plats. Med detta förfarande kan utvalda 
detaljplaner i först och främst de mest centrala delarna av Henån ändras till att 
ha kommunalt huvudmannaskap. Ändringsplaner kan även fungera som ett tillägg 
till alternativ 1 för att utöka övertagandeområdet som föreslås i det alternativet.  

Inga ändringar avseende markanvändning eller byggrätt bör genomföras i dessa 
ändringsplaner för att effektivisera övertagandeprocessen och undvika att 
ändringplanerna fastnar i andra frågor än den om huvudmannaskap. 
Ändringplaner kan göras en i taget eller flera samtidigt beroende på resurser och 
politisk vilja. Vid ändring av huvudmannaskap genom ändringplan behöver det ses 
över vilken/vilka planer som är passande att börja med för att skapa en lämplig 
avgränsning mellan kommunal och enskild förvaltning av allmän plats. Särskilt om 
en plan i taget ska ändras bör det ses över att skötseln av allmän plats inte 
försvåras genom att det skapas små områden med olika huvudmän. Kartan i figur 
9 som visar området för alternativ 2 är ungefärlig och kan behöva undergå 
justeringar under övertagandeprocessen. Kartan utgår från att samhällsviktiga 
målpunkter ska inkluderas inom området och är anpassad efter befintliga och 
kommande plangränser.  
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Figur 9 Föreslaget övertagandeområde alternativ 2 i Henån  

2.7.3 Alternativ 3 – skelettplan  

Alternativ 3 omfattar de centrala detaljplanerna i Henån och kräver att en 
skelettplan som omfattar enbart allmän platsmark tas fram. Inom tätorten 
föreslås endast de enskilda vägarna tas över som ligger inom planlagda områden i 
direkt anslutning till tätortsbebyggelsen. Detta skapar en tydlighet och en 
pedagogisk avgränsning mot de vägområden som fortsatt kommer att ha enskilt 
huvudmannaskap. Industriområden och mindre tätbebyggda områden lämnas 
utanför övertagandeområdet. Alternativet omfattar inte hela Henåns vägförenings 
område vilket gör att vägföreningen behöver omprövas efter ett övertagande. I 
kartan nedan redovisas föreslaget övertagandeområde i Henån.  
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Figur 10 Föreslaget övertagandeområde alternativ 3 i Henån 

Alternativ 3 innebär inte en förtätning av bebyggelsen i samband med att den nya 
detaljplanen tas fram. En förtätning i samband med att huvudmannaskapet 
ändras riskerar att försvåra och fördröja övertagandet av vägarna eftersom det 
innebär att planarbetet blir mer omfattande. Det skulle troligen leda till fler 
sakägare och en ökad risk för överklaganden. Alternativ 3 innebär istället att 
arbetet med förtätningar och ändrat huvudmannaskap hanteras parallellt men 
inte i samma detaljplaner. Tidshorisonten för ett övertagande av 
huvudmannaskap hade blivit längre om arbete med såväl övertagande som 
förtätning skulle ske inom ramen för samma plan. Därför föreslås i alternativ 3 en 
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modell där endast själva vägskelettet, tillsammans med anslutande allmän 
platsmark och grönytor, detaljplaneläggs en separat plan. 

Denna modell för övertagande med en skelettplan skulle i förlängningen även 
kunna användas i kommunens övriga tätorter.  
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3 Vägstandad och lägsta övertagandestandard  
Beroende på förutsättningarna kan en väg behöva byggas om i syfte att 
dimensionera för ökande och tyngre transporter. Renhållningens och 
räddningstjänstens krav på framkomlighet måste kunna mötas. Regnvatten och 
smältvatten måste kunna avledas och vägkroppen kan därför kräva bättre 
dränering för att undvika översvämningar och tjälskador. Det är viktigt att de 
vägar som kommunen är huvudman för håller en tillräckligt god standard. 

3.1 Kommunal vägstandard – ett ideal att sträva mot  
Begreppet kommunal vägstandard är inte statiskt, utan snarare en beskrivning av 
hur en väg borde vara utformad – en idealväg. Det är emellertid svårt att alltid 
ligga i exakt fas med rätt underhåll på alla platser. Samtidigt som vägstandarden 
sjunker över tid genom slitage och andra omständigheter skärps också 
regelkraven. En väg som inte nödvändigtvis blir kvalitetsmässigt sämre måste 
ändå förhålla sig till strängare bestämmelser. 

Det kan röra sig om nya regler för dagvatten, vilka ställer större krav på avrinning, 
diken och brunnar. Ett annat exempel kan vara strängare tillämpning av 
arbetsmiljölagstiftning, som innebär att yrkesfordon inte längre får backa hur 
långt som helst, varför nya vändplatser måste byggas. En väg som uppfyllde 
lagens krav igår gör det kanske inte imorgon. De baskrav som definierar 
vägstandard listas nedan:  

 Vändplats och mötesmöjligheter  
 Sikt och lutning  
 Skyltning, vägmärken, belysning  
 Säkerhetsanordningar (räcken, grindar, farthinder m.m.)  
 Gång- och cykelbana  
 Kapacitet och dimensioner  
 Överbyggnad, förstärkningslager, bärlager  
 Beläggning/ytskikt  
 Bärighet  
 Avvattning  
 Dike, bredd och utformning 
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3.2 Huvudmannaskapets betydelse för vägstandarden  
Ofta har enskilda vägar en lägre standard än motsvarande kommunala vägar. Det 
är inte förvånande eftersom en lokalt anpassad standard är en av poängerna med 
enskild vägförvaltning. Fastighetsägarna, de närmaste brukarna, bestämmer i 
samråd vad som är rätt nivå för just deras område och det finns sällan incitament 
att anlägga en väg med högre standard än vad som upplevs som nödvändigt. En 
kommun är däremot skyldig att upprätthålla en likvärdig standard i likvärdiga 
områden, vilket lämnar mindre utrymme för lokal variation. Beroende på topografi, 
bebyggelseutveckling m.m. kan vissa eftergifter tillåtas även vid kommunalt 
huvudmannaskap. Kriterierna för trafiksäkerhet, bärighet och avvattning måste 
emellertid alltid mötas. Detta eftersom väghållaren har ett juridiskt ansvar för 
t.ex. översvämningar, skador och andra konsekvenser som beror på bristande 
standard och underhåll. En enskild väghållare har samma juridiska ansvar men 
behöver inte förhålla sig till vägstandarden i jämförbara områden på samma sätt 
som en kommun. Av ovanstående skäl kan inte kommunen utan vidare ta över ett 
enskilt vägnät utan att baskraven är uppfyllda.  

Brukarnas krav på vägstandard tenderar att öka när kommunen är väghållare, 
jämfört när motsvarande gator förvaltas enskilt.  

3.3 Godkänd övertagandestandard  
Det finns även ekonomiska aspekter att ta hänsyn till vid ett kommunalt 
övertagande. Ett enskilt vägnät som inte underhållits ordentligt kan stå inför ett 
omedelbart investeringsbehov. Frågan uppstår då om det är rimligt att 
kommunens alla skattebetalare ska stå för de kostnader som lokala 
fastighetsägare kanske har skjutit framför sig under många år för att istället 
prioritera en låg årsavgift. Samtidigt kan man knappast ställa krav på att enskilda 
vägar ska vara i nyskick vid ett kommunalt övertagande. Kommunala vägar är inte 
alltid i toppskick utan kan vara behäftade med eftersläpande underhåll. Det kan 
därför mycket väl finnas exempel på enskilda vägar som har en högre standard än 
kommunala motsvarigheter.  



Kommunalt övertagande av enskilda vägar

27

3.4 Besiktning av vägar  
Eftersom man inte kan dra några generella slutsatser kring vägarnas standard 
måste en bedömning göras i varje enskilt fall. Inom ramen för handlingsplanen 
har de enskilda vägarna i tätorten Henån därför besiktigats med utgångspunkt 
från de ovan nämnda standardkraven, se bilaga 1. En bedömning av kostnaden 
för identifierat upprustningsbehov har gjorts, se kapitel 4.  
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4 Kostnader och finansiering  
I detta kapitel redovisas driftskostnaderna och upprustningskostnaderna för att 
överta hela centrala Henån med alternativ på hur upprustningskostnaderna kan 
finansieras. För alternativ 1 och 2 beror kostnaden på hur stort område som får 
ändrat huvudmannaskap. Alla kostnader avser kostnadsläget 2021. 

En avgörande förutsättning för att möjliggöra ett kommunalt övertagande är att 
nödvändiga åtgärder kan finansieras. Kostnaderna för övertagandet kan delas in i 
engångskostnader och löpande kostnader. Exempel på engångskostnader är 
upprustnings- och detaljplanekostnader medan löpande kostnader är exempelvis 
drift- och underhållskostnader. 

4.1 Ökade driftskostnader vid kommunalt övertagande  
Med förändrat huvudmannaskap kommer de nuvarande samfälligheterna inte 
längre att bekosta drift och underhåll av de berörda 
gemensamhetsanläggningarna. Då Orust kommun äger fastigheter inom de 
nuvarande enskilda planområdena upphör därmed också de kommunala 
fastigheternas avgifter och utdebitering till vägsamfälligheterna. Detta är den 
enda kommunala kostnaden som minskar i samband med övertagande. Orust 
kommun kommer samtidigt att få ansvaret för drift och underhåll av gator, gc-
vägar och grönytor.  

Sveriges Kommuner och Regioner har under lång tid föreslagit en generell 
vägförvaltningsavgift som tas ut av alla fastighetsägare, i utbyte mot generellt 
lägre kommunalskatt, men något lagförslag har aldrig blivit följden. Det finns 
sålunda inget instrument för en kommun att bli kompenserad för ökade kostnader 
för drift och underhåll av gator och vägar utan finansieringen sker uteslutande via 
skattsedeln. Det innebär att personer som inte är folkbokförda på en fastighet de 
äger helt slipper avgift.  

Driftskostnaden för vägar har beräknats till ca 225 kr per meter väg och år för 
Henån som helhet (kostnaden avser kostnadsläget 2021). Då ingår friliggande 
GC-vägar samt grönområden. Kostnaden täcker barmarksunderhåll och 
vinterväghållning (ett normalår) men inte gatubelysning (redan en kommunal 
kostnad). 
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Driftskostnader hela centrala Henån (alternativ 3): Den sammanlagda ökade 
årskostnaden avseende drift och underhåll av gator och grönytor för kommunen 
inom Henån beräknas till 3300 tkr exkl. gatubelysning (redan en kommunal 
kostnad) när kommunen övertar huvudmannaskapet. Samtidigt minskar 
kommunens kostnader för andelar i vägföreningen när föreningen omprövas. 
Detta resulterar i ökade nettokostnader för Orust kommun på 2900 tkr per år. 
Föremål för övertagande i alternativ 3: Väg ca 15400 m, Gång och cykelvägar ca 
1900 m, Parkeringsplatser 5000 m2, Skogsmark ca 20 ha Ängsmark/parkmark ca 
3 ha.  

Övriga tätorter: Kommunens övriga tätorter har inte kostnadsberäknats då 
kommunalt övertagande kommer att dröja i dessa områden 

4.2 Aktuellt upprustningsbehov  
En besiktning av vägarna i Henån har gjorts där vägarna har bedömts efter god, 
acceptabel och dålig standard, se bilaga 1. För vägar som har dåligt skick bedöms 
underhåll krävas inom närtid. För vägar med acceptabelt skick bedöms underhåll 
krävas inom fem till år och för vägar med gott skick bedöms underhåll krävas först 
efter mer än tio år.  
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Figur 11 Besiktning av vägar i Henån. Röd = dåligt skick, gul = acceptabelt skick, grön = gott skick. 

Det har även gjorts en uppskattning av kostnader för upprustning m.fl. åtgärder 
för dessa vägar. Även om en väg är bedömd som bra standard och därmed 
acceptabel ur övertagandesynpunkt kan det ändå finnas justeringar som måste 
göras på kort eller medellång sikt. Mindre behov kan vara justering av kantsten, 
försegling av skarvar och sprickor eller andra beläggningsåtgärder. Bland större 
åtgärder kan nämnas hel eller delvis urgrävning av vägkroppen, bättre 
dagvattenhantering eller tillskapande av vändplats och gång- och cykelbana. 
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Vägens standard är också av betydelse för den rörliga kostnaden. Ju bättre skick, 
desto lägre kostnader för drift och underhåll. 

Upprustningskostnader Henån: Större och mindre upprustningsåtgärder i 
övertagandeområdet Henån uppskattas till sammanlagt ca 1,2 mkr.  

4.3 Metoder för finansiering av upprustning  
Det finns flera möjliga finansieringsalternativ beträffande upprustning av vägar i 
samband med kommunalt övertagande. Val av metod beror bland annat på i vems 
regi upprustningen sker samt när i processen/insatserna äger rum – före eller 
efter övertagandet. Nedan följer alternativ av finansieringsmetoder.  

Möjliga finansieringskällor – upprustning i samfällighetens regi:  

 Samfällighetens kassa och eventuellt fonderade medel 

 Extra utdebitering och/eller förhöjd årsavgift från medlemsfastigheterna  

 Eventuellt kommunalt upprustningsbidrag 

Möjliga finansieringskällor – upprustning i kommunens regi: 

  Kommunens drift- eller investeringsbudget (beroende på insatsens omfattning) 

  Gatukostnadsavgift som tas ut av fastighetsägarna 

4.3.1 Gatukostnadsavgift.  

Sedan 1982 har en kommun enligt PBL rätt att ta ut gatukostnadsavgift för mer 
omfattande upprustning eller ombyggnad av gator och vägar upp till full 
kostnadstäckning. En gatukostnadsutredning ska göras där det bland annat 
anges hur kostnaderna ska fördelas på de berörda fastigheterna. Fördelningen 
kan ske antingen områdesvis eller per gatudel. Gatukostnadsavgift kan inte tas ut 
för mindre åtgärder, såsom endast ny beläggning.  

Tillämpningen varierar starkt över landet. Majoriteten av Sveriges kommuner tar 
inte ut gatukostnadsavgift, men samtidigt är det är just kommuner med stort 
omvandlingstryck, oftast kring storstäderna, som har störst intresse av att ta ut 
gatukostnader. Då det också finns en stigande efterfrågan på tomter och 
fastigheter i dessa expansiva områden skapas även ett betalningsutrymme 
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genom ökande fastighetspriser. Orust kommun har ingen tradition av att ta ut 
gatukostnadsavgift. Emellertid har då frågan om likabehandling väckts av berörda 
parter. Det som i praktiken är uttag av gatukostnader i Orust kommun är när 
vägar anläggs, t.ex. vid nyexploatering av bostadsområden eller försäljning av 
tomter. Kostnaden för att anlägga/upprusta vägar ingår då som en del av 
försäljningspriset. Det kan också nämnas att även vägsamfälligheter har rätt att 
ta ut ersättning av befintliga eller tillkommande fastigheter för upprustning eller 
anslutning av vägar.  

För ett kommunalt övertagande av vägföreningsvägar i Orust kommun är uttag av 
gatukostnadsavgifter svårt att tillämpa. Eftersom gatukostnadsavgifter är 
begränsade till om- och nybyggnation kan gatukostnader bara finansiera större 
upprustningsåtgärder. Av de besiktigade vägarna i Henån är endast en liten del av 
vägarna aktuella för större upprustningsåtgärder. Den väg som kan vara föremål 
för uttag av gatukostnader är möjligen Jungmansvägen. Detta medför att om 
gatukostnader ska användas måste de ske i kombination med upprustning 
finansierad av kommun eller vägföreningen. Ett argument för att använda 
gatukostnader är att kommunen skulle få större inflytande i 
övertagandeprocessen då upprustning med gatukostnad kan drivas helt av 
kommunen. Då hela upprustningsarbetet inte kan finansieras genom 
gatukostnader faller detta argument om inte kommunen själva finansierar övrig 
upprustning. 

4.4 Tre finansieringsmetoder 
Oavsett vilken finansieringsmetod som väljs är det nödvändigt att ta hänsyn till 
likabehandlingsprincipen och att vara konsekvent. Kommunen kan inte i ett fall 
stå för hela upprustningen och i ett annat fall tvinga föreningarna att finansiera 
upprustningen. Nedan följer tre kommenterade alternativ för finansiering av 
upprustningskostnader. 

A: Vägsamfälligheten bekostar upprustning till godtagbar standard innan 
kommunens övertagande  

 Kommunen har ingen formell skyldighet att ta över enskilda vägar och har 
möjlighet att ställa krav på godtagbar standard om berörd vägförening 
önskar att kommunen ska överta väghållaransvaret. Om grundläggande 
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standardkrav inte är uppfyllda krävs att vägsamfälligheten har en nära 
dialog med Orust kommun i samband med åtgärderna, så att 
upprustningsinsatserna säkert uppnår baskraven. Samfälligheten kan 
också välja en ännu högre standard, om man så önskar.  

 De fastigheter som har störst nytta av standardhöjningen blir de som 
betalar för upprustningen. Man kan välja mellan att använda befintlig 
kassa eller höja/fondera utdebiteringen från medlemsfastigheterna. 
Eventuella kommunala medlemsfastigheter medfinansierar insatserna i 
förhållande till andelstal i vägsamfälligheten.  

 Detta alternativ ger samfälligheterna bäst kontroll över processen, då de 
själva driver arbetet. Samtidigt blir upprustningen beroende av att 
väghållaren visar engagemang.  

B: Kommunen betalar upprustning till godtagbar standard efter övertagande  

 Kommunen avgör vilken standardnivå som ska gälla samt när 
upprustningsinsatser ska ske, de måste inte utföras omedelbart. 

 Alla skattebetalare får vara med och bekosta en standardhöjning, även de 
som inte drar nytta av insatserna.  

 Detta alternativ representerar en enkel men orättvis modell.  

C: Kostnadsfördelning genom ett kommunalt upprustningsbidrag  

 Orust kommun inför ett investeringsbidrag för att ge samfälligheterna 
incitament att höja vägstandarden innan övertagande. Samma 
kommentarer som i alternativ A.  

 Detta alternativ kräver ett engagemang från samfälligheterna. Kommunen 
bestämmer emellertid nivån på bidraget och kan få större inflytande på 
processen än i alternativ A. 

 Utifrån likabehandlingsprincipen bör alla samfällighetsföreningar som är 
aktuella för övertagande få likvärdigt bidrag om kommunen ger 
upprustningsbidrag.  

4.5 Kostnad för upprustning 
De nuvarande vägsamfälligheterna slipper efter övertagandet kostnader för drift 
och underhåll för det aktuella vägnätet. Orust kommun får samtidigt ökade 
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driftskostnader på ca 3,3 mkr. per år om hela centrala Henån tas över. Det kan 
därför vara rimligt att vägsamfällighet bekostar nödvändiga upprustningsåtgärder. 
Fram till faktiskt övertagande bör avtal tecknas mellan kommunen och 
vägförening för att reglera att vägarnas standard inte blir eftersläpande i väntan 
på övertagande. 

Kostnader för upprustning av vägar i hela centrala Henån 

Henåns vägförening betalar 
(tkr) 

1200 

Per fastighet (kr) (680 
medlemmar) 

1760 

OBS att en ”villa” har en årsavgift på ca 2000 kr.                 

De uppskattade kostnaderna för upprustning och standardhöjning är 
förhållandevis låga. Det är inte ovanligt att kommunalt vägövertagande i svenska 
storstadsområden påverkar enskilda fastigheter med sexsiffriga belopp, vilket inte 
sällan vållar häftiga diskussioner. Med tanke på den förhållandevis höga 
vägstandarden är det inte meningsfullt att i samband med övertagande 
genomföra gatukostnadsutredningar, vilket också skulle kräva en ny kommunal 
praxis. För alla vägar i behov av att upprustas i centrala Henån motsvaras 
åtgärdernas kostnad av knappt ett års samfällighetsavgifter per 
medlemsfastighet. Övertas ett mindre område är kostnaden lägre eftersom det 
inte kräver att lika många vägar upprustas. Sannolikt har fastighetsägarna 
beredskap att hantera detta. Det är även möjligt att samfälligheten redan har 
fonderade kassamedel som kan tas i anspråk för ändamålet, i synnerhet som 
framtida drift och underhåll tas över av kommunen.  

4.6 Parkering och trafikregleringar 
Ett övertagande av väghållningen möjliggör en bättre samordning av 
parkeringsrestriktioner och trafikregleringar. För Henån kan parkeringsavgifter 
införas för att reglera parkeringen på vissa platser och för att täcka 
driftskostnader. Parkeringsövervakningen betalas redan till stor del av kommunen 
så ett övertagande innebär bättre kostnadstäckning för verksamheten. 
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4.7 Statliga bidrag 
Väghållare för enskild väg har möjlighet att söka årligt driftbidrag från 
Trafikverket för vägarnas underhåll. Enskilda väghållare kan även söka särskilt 
driftbidrag vid större underhållsarbete eller bidrag till byggande. Är kommunen 
väghållare finns ingen möjlighet att få statligt bidrag till underhåll av väg. 
Kommunens underhållskostnader finansernas istället via skatten.   

Är kommunen väghållare finns däremot möjlighet att få statlig medfinansiering 
med upp till 50 % av kostnaden för att anlägga nya gång- och cykelvägar. När 
kommunen anlägger nya gång- och cykelvägar där det är enskild väghållare kan 
kommunen inte söka sådant bidrag.  
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5 Sammanlagt resursbehov för övertagandet 
Nedan redovisas bedömd upprustningskostnad för de olika alternativen i form av 
engångskostnader i samband med övertagande samt drift- och 
underhållskostnader. Vid ett övertagande omprövas kommunala andelar i 
vägföreningarna vilket medför en minskad kostnad för kommunen. 

Under förrättningen prövar lantmäterimyndigheten även rätten till ersättning för 
delägarna, vilket kan komma att innebära en utgift för kommunen. 

5.1 Ekonomi alternativ 1 
Kostnader av engångskaraktär 

Detaljplan (pågående) 0 kr (inga extra kostnader i redan 
pågående/planerade planer) 

Vägupprustning 0 kr (ingår i investeringsprojekt) 

Lantmäteriförrättningar 300 000 kr 

Summa 300 000 kr 

 

Drift- och underhållskostnader 

Personal 150 000 kr/år 

Underhåll 280 000 kr/år 

Summa 430 000 kr/år 

 

Bedömningen grundar sig på en uppskattad underhållskostnad på 300 kr per 
löpmeter gata. Skötsel av gångvägar och parker är inkluderade i kostnaden. 
Kostnaden per löpmeter bedöms vara högre för de allra centralaste delarna av 
Henån än hela Henån på grund av att vägarna är högre belastade och det att 
finns mer park/planering inom området som föreslås övertas i alternativ 1 jämfört 
med alternativ 3. Alla kostnader avser kostnadsläget 2021. 
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5.2 Ekonomi alternativ 2 
Kostnader av engångskaraktär 

Ändringsplaner 150 000 kr 

Vägupprustning 200 000 kr 

Lantmäteriförrättningar 400 000 kr 

Summa 750 000 kr 

 

Drift- och underhållskostnader 

Personal 200 000 kr/år 

Underhåll 500 000 kr/år 

Summa 700 000 kr/år 

 

Bedömningen grundar sig på en uppskattad underhållskostnad på 300 kr per 
löpmeter gata. Skötsel av gångvägar och parker är inkluderade i kostnaden. 
Kostnaden per löpmeter bedöms vara högre för de allra centralaste delarna av 
Henån än hela Henån på grund av att vägarna är högre belastade och det att 
finns mer park/planering inom området som föreslås övertas i alternativ 2 jämfört 
med alternativ 3. Alla kostnader avser kostnadsläget 2021. 

5.3 Ekonomi alternativ 3 
Kostnader av engångskaraktär 

Detaljplan (skelettplan) 500 000 kr 

Vägupprustning 1 200 000 kr 

Lantmäteriförrättningar 600 000 kr 

Summa 2 300 000 kr 
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Drift- och underhållskostnader 

Personal 1 000 000 kr/år 

Underhåll 3 300 000 kr/år 

Summa 4 300 000 kr/år 

 

Bedömningen grundar sig på en uppskattad underhållskostnad på 225 kr per 
löpmeter gata. Skötsel av gångvägar och parker är inkluderade i kostnaden. 
Kostnaden per löpmeter bedöms vara lägre för alternativ 3 jämfört med alternativ 
1 och 2 eftersom alternativ 3 innehåller vägar med mindre belastning och mindre 
park i förhållande till väglängd. Alla kostnader avser kostnadsläget 2021. 

5.4 Övriga tillkommande kostnader  
Som nämnts tidigare har inte kommunens övriga tätorter kostnadsberäknats på 
grund av den långa tidshorisonten men Henån tjänar som inledande exempel 
beträffande kostnader för kommunalt övertagande av enskilda vägar. 
Tjänstepersontid och eventuella konsulter, vid sidan av detaljplanearbetet, har 
inte beräknats för övertagandeprocessen. Eventuella nya kommunala 
bidragsinstrument som tillkommer inom ramen för handlingsplanen kommer dock 
att påverka den totala kostnaden för övertagandet, varför Sektor 
Samhällsutveckling föreslår att utredningen av bidragsmöjligheter utanför 
detaljplan hanteras i en parallell process. Tätort och landsbygd har också olika 
förutsättningar. En inledande översikt av bidragsmöjligheter redovisas emellertid i 
kapitel 7.  

I den uppskattade totalkostnaden för övertagandeprocessen i denna 
handlingsplan har endast resursbehov för Henån utretts. Eftersom övriga 
områden inte har studerats i detalj kan inte unika värden tas fram för respektive 
ort. Den underökning som gjordes för denna handlingsplan visar att 
upprustningskostnaderna för Henån varierar väldigt för respektive väg. Det finns 
därför anledning att anta att det speglar övriga vägföreningsvägar inom 
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kommunen. Den generella uppfattningen som sektorn har är att vägstandarden i 
Henån visar ett okej medelvärde för standarden i övriga orter.  

Driftskostnaderna är uträknade från utifrån 225 kr/m/år respektive 300 kr/m/år. 
Avdrag för minskade andelar i vägföreningarna är inte medräknade eftersom 
exakta summor för respektive tätort är svår att uppskatta. Avgränsningen av 
övertagandeområdet har stor påverkan på om anläggningarna förrättas ut eller 
inte. 

Ersättningsregler enligt anläggningslagen 

I samband med anläggningsförrättnigen där hela eller delar av en 
gemensamhetsanläggning övertas prövar lantmäterimyndigheten rätten till 
ersättning. Dessa ersättningsregler i anläggningslagen (AL) är inte dispositiva och 
går därför inte att avtala bort. 

Av 40 a § AL följer att om en rätt till mark eller utrymme som har tillkommit 
genom ett beslut enligt AL eller motsvarande äldre bestämmelser begränsas eller 
upphävs ska ägaren av en fastighet som därigenom frigörs från belastning betala 
ersättning enligt 5 kap. 10–12 §§ FBL. Om skada uppkommer ska ersättning 
betalas på motsvarande sätt som vid begränsning eller upphävande av servitut 
enligt 5 kap. 10 § FBL (se prop. 2014/15:71 s. 42–43). Det innebär att ersättning 
ska utgå för marknadsvärdesminskning med ett påslag om 25 procent och för 
övrig skada (5 kap. 10 a § FBL och 4 kap. 1 § expropriationslagen [1972:719]). 
Ersättningen ska alltså betalas av ägaren av den fastighet som frigörs från en 
belastning, och som därmed ökar i värde, och utgå till de fastigheter som får en 
värdeförsämring. 

Av 38 § AL följer att när en fastighet utträder ur en bestående samfällighet, ska 
ägaren tillerkännas ersättning för den andel i ett beräknat överskott som han 
förlorar genom utträdet. Om det i stället föreligger underskott, ska han förpliktas 
utge ersättning för sin andel i underskottet. Enligt 39 § AL ska överskottet eller 
underskottet i det fall samfälligheten förvaltas av en samfällighetsförening 
beräknas som skillnaden mellan värdet av anläggningen och föreningens 
tillgångar, å ena sidan, samt föreningens förbindelser, å andra sidan. 
Anläggningens värde uppskattas efter vad som är skäligt främst med hänsyn till 
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kostnaderna för dess utförande samt till anläggningens ålder och fortsatta 
användbarhet.  
 
I en dom från 2023-02-21 (F 9371-21) fann Mark- och miljööverdomstolen att 
någon ersättning enligt 38 § och 40a § AL inte skulle utgå till deltagande 
fastigheter när en gemensamhetsanläggning avseende väg upphävdes på grund 
av att ett området detaljplanelagts som allmän plats för väg med kommunalt 
huvudmannaskap som tidigare hade haft enskilt huvudmannaskap. Domstolen 
ansåg inte att ersättning enligt 38§ AL skulle utgå eftersom det enligt 
detaljplanen inte är fråga om någon ändrad markanvändning avseende vägarna 
och kommunen tar över väghållningen samt inte tar ut någon 
gatukostnadsersättning för den befintliga väganläggningen, kan de utträdande 
fastigheterna inte anses förlora tidigare investeringar. Domstolen ansåg inte 
heller att ersättning skulle utgå enligt 40 a§ AL. Det motiverades med att alla 
före omprövningen deltagande fastigheter fortsatt kan nyttja vägen vid 
kommunalt huvudmannaskap och att det således inte är fråga om någon 
begränsad rätt i det avseendet. Eftersom området är planlagt för väg frigörs inte 
heller marken för något annat ändamål som gör att kommunens fastighet ökar i 
värde. Mot den bakgrunden kan deltagandet i gemensamhetsanläggningen, vid 
tidpunkten för upphävandet, inte längre anses ha representerat något värde för 
deltagarna varför gemensamhetsanläggningen således blivit onyttig. Ett liknande 
resonemang bedöms kunna appliceras på övertagande av allmän plats i Henån.  
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6 Vägföreningarnas intresse för övertagande  
Om kommunfullmäktige beslutar att gå vidare med övertagande av 
huvudmannaskap bör fortsatt dialog föras med berörda vägföreningar för att sätta 
ramar för övertagandeprocessen.  

7 Bidrag till enskilda vägar utanför detaljplan 
Det finns inga riktlinjer för kommunalt stöd till enskild väghållning. Flera 
kommuner lämnar inga bidrag alls, andra har mycket generösa stödformer. 
Mönstret är inte enhetligt och det finns ont om aktuell statistik.  

Av tradition bekostar Orust kommun belysningen i enskilda vägområden, något 
man egentligen inte behöver göra. En del kommuner lämnar istället bidrag till 
belysning, som enskilda huvudmän kan ansöka om. Det ekonomiska värdet av fri 
belysning i Orust kommun motsvarar i snitt 530 kr per belysningspunkt och år, 
vilket skulle kunna betraktas som ett kommunalt bidrag till enskild väghållning. I 
hela Henån finns ca 600 belysningspunkter vilket betyder att kommunen betalar 
ca 320 tkr årligen för belysning på föreningens vägar. Totalt betalade Orust 
kommun ca 1,4 mkr i årlig driftskostnad för vägbelysning 2021. 

Enskilda väghållare kan ansöka om statliga bidrag för drift, underhåll och i vissa 
fall investering. Trafikverket har tydliga kriterier för stöd. Totalt finns 50 olika 
enskilda väghållare i Orust kommun som uppfyller kriterierna för bidrag. 2013 fick 
föreningarna dela på 2,1 mkr. i statligt stöd. 
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8 Slutsats  
I utredningen har tre alternativ för övertagande av huvudmannaskap presenterats. 
Alternativ 1 innebär att kommunalt huvudmannaskap införs i de centralt belägna 
detaljplaner där planarbete redan är påbörjat eller planeras påbörjas. Genom att 
införa kommunalt huvudmannaskap i centrumplaner som ändå kommer att 
genomföras kan ett övertagande av huvudmannaskapet påbörjas utan att lägga 
extra resurser på planarbete som inte hade gjorts om det inte vore för 
huvudmannaskapets skull. Detta alternativ ger också förvaltningen möjlighet att 
bygga upp en organisation för att sköta driften av allmän plats eftersom att 
mindre områden tas över succesivt allt eftersom nya detaljplaner antas och 
gemensamhetsanläggningar omförrättas. På så sätt undviks att organisationen 
behöver stå redo med personal och andra resurser som krävs för förvaltningen av 
allmän plats från en dag till en annan utan kan bygga upp en fungerande 
organisation över tid. Alternativet innebär även att de kostnader som är förenade 
med övertagande av huvudmannaskapet sprids ut över tid samt att 
driftkostnaderna ökar succesivt allt eftersom fler områden övertas. Om de 
pågående och kommande centralt belägna detaljplanerna planläggs med 
kommunalt huvudmannaskap undviks även risken att planerna upphävs på grund 
av att domstolen inte anser att valet av enskilt huvudmannaskap är motiverat, 
vilket kan ske om planerna överklagas. Alternativ 1 skulle kunna användas både i 
Henån där det finns flera pågående/kommande detaljplaner i de mest centrala 
delarna men även i Svanesund där det pågår arbete med en centralt belägen plan. 
För att inte behöva lägga resurser på att ändra detaljplanen i Svanesund inom 
några år kan det vara motiverat att använda kommunalt huvudmannaskap i 
planen när planarbete ändå sker.  

Alternativ 2 för övertagande av huvudmannaskap innebär att gällande 
detaljplaner ändras avseende bestämmelsen om vem som ska vara huvudman för 
allmän plats. Genom att ändra huvudmannaskapet i befintliga detaljplaner kan 
huvudmannaskapet övertas även i områden där det inte planeras någon ny 
detaljplan. Precis som i alternativ 1 möjliggör detta alternativ att områden övertas 
succesivt vilket ger förvaltningen möjlighet att över tid bygga upp en organisation 
för skötsel av allmän plats. Det krävs dock att det studeras vilka detaljplaner som 
är lämpliga att ändra och i vilken ordning det bör ske för att undvika att skapa 
olämpliga uppdelningar mellan vilka områden som har kommunalt eller enskilt 
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huvudmannaskap. Det är önskvärt att försöka uppnå en så enhetlig förvaltning 
som möjligt där inga små bitar av gator ges olika huvudmän, vilket kan orsaka 
problem till exempel vid snöröjning. Beroende på om befintliga detaljplaner 
ändras succesivt eller flera samtidigt kan kostnaderna förenade med övertagande 
spridas ut över tid och kostnaderna för drift öka succesivt. Att överta 
huvudmannaskapet genom ändringsplaner har i utredningen föreslagits vara ett 
alternativ för att överta de allra mest centrala delarna av Henån. I förslaget som 
presenteras ligger fokus på att inkludera de områden där det finns samhällsviktig 
service som många besöker utan att vara boende i Henån.  

Alternativ 3 för övertagande av huvudmannaskap innebär att en skelettplan som 
endast innefattar allmän plats tas fram. Med en skelettplan kan kommunalt 
huvudmannaskap införas i ett större område genom en och samma plan. 
Ändringsplaner som föreslås i alternativ 2 kan innebära att många planer behöver 
ändras om området som omfattas är stort. En skelettplan kan därför vara ett 
alternativ som möjliggör att hela området omfattas av en och samma plan och att 
endast en planprocess behöver genomföras. En skelettplan för ett större område 
möjliggör även att huvudmannaskapet för hela eller stora delar av ett samhälle 
övertas relativt snabbt. Övertas huvudmannaskapet för ett stort område på 
engång ställs dock stora krav på att en organisation som klarar av att hantera 
skötseln för allmän plats ska stå beredd den dag huvudmannaskapet blir 
kommunalt. Övertas huvudmannaskapet för ett större område på en gång innebär 
det också att kostnader förenade med övertagandet koncentreras. Dock kan 
kostnaderna bli mindre om allt övertas på samma gång eftersom det bara krävs 
en detaljplan och en förrättning jämfört med om samma område övertas stegvis. 
Genom detta alternativ kan också en enhetlig förvaltning av allmän plats i och 
med att alternativet ger möjlighet att överta ett mer omfattande område än de 
övriga alternativen. I alternativ 3 föreslås ett område som innefattar stora delar av 
centrala Henån ingå. Inom det föreslagna området finns de mest tätbebyggda 
delarna av Henån samt samhällsviktig service. 
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Gata Löpnr under inventeringBredd Kategori Notering
Aspvägen 1 Dåligt Gångbana i accepterat skick. Ej fungerande avvattning. Sprickbildning och potthål. 
Bagarevägen 2 Dåligt/Gott En del ny asfalt övrigt i dåligt skick. Saknas skylt vid gupp. 
Balders väg 3 4,5 m Accepterat Gångbana i dåligt skick. Lagningar som släpper samt punktinsatser runt brunnar.
Bergsvägen 4 Dåligt Mycket sprickbildning. Efter vändplan, är gatan i sämre skick. 
Bilvägen 5 Accepterat Sprickbildning mot kanten. Lite spårbildning.
Björkåsvägen 6 5,2 m Dåligt Asfalt saknas på en plats, förseglingar och lagningar släpper. Mycket sprickbildning. Gångbana i dåligt skick.
Blåklintsvägen 7 5,2 m Dåligt/Accepterat Gångbana i dåligt skick
Brages väg 8 5,2 m Gott Gångbana i dåligt skick, kanststen saknas på sina ställe. Vändplan i sämre skick med bla potthål, i övrigt är gata  i gott skick.
Bråtenvägen 9 6 m Dåligt/Accepterat/Gott Delar är det ny topp. Delar betydligt sämre med potthål och mycket sprickbildning. Andra delar med mindre punktinsatser. Saknar gångbana i norr. Gångbana generellt i sämre skick. 
Ekåsvägen 10 5,4 m Gott Punktinsatser runt brunnar. 
Fågelsångsvägen 11 Gott Intilliggande parkering i dåligt skick. Saknas delvis beläggning i anslutning till säckgator. 
Församlingsvägen 12 3.5 m Dåligt Spår- och sprickbildning. Smal.
Genvägen 13 Gott Fråga om vems parkering i anslutning till gata?
Gökvägen 14 Dåligt Mycket sprickbildning. Gångbana som också nyttjas av postbilen är i dåligt skick. Spårbildning. 
Hasselvägen 15 Gott Var går gränsen mellan gata och parkering. Yta framför garagebyggnad i dåligt skick. Fram till dess är gatan i gott skick. 
Iduns väg 16 5,4 m Accepterat Kantsten saknas vid lagning efter insats kring brunnar. Ej förseglade skarvar. Sprickbildning.
Ivar Mattsons väg 17 3 m Dåligt Grusad väg
Jasminvägen 18 5,2 m Gott Punktinsatser runt brunnslock.
Hamntorget 19 Dåligt/Gott Torgyta i dåligt skick, Parkering i gott skick. 
Kaprifolvägen 20 6 m Gott
Katarinas väg 21 6 m Gott Saknar skylt vid gupp.
Knuts väg 22 4,5 m Gott Punktinsatser runt brunnar. Sättning vid ena sidan av vägbanan.
Knutshöjden 23 Gott Gott skick med undantag för infarten. Var går gränsen för gata vs. parkering? 
Lill-Eriks väg 24 3 m Dåligt/Accepterat Norra delen i betydligt sämre skick. 
Lindåsvägen 25 4,6 m/ 3 m Dåligt Vem äger grusad parkering och garage? Tendenser till spårbildning. Sättningar mot grusad P-plats? Gångbana i dåligt skick. Smal väg upp på höjder i sämre dåligt skick.
Lärkträdvägen 26 5,3 m Gott Lite sprickbildning på enstaka platser.
Lärkvägen 27 Dåligt Mycket sprickbildning. Gångbana som också nyttjas av postbilen är i dåligt skick. Spårbildning. 
Matrosvägen 28 Accepterat För liten vändzon.
Norra strandsvägen 29 6 m Gott Parkering, vem äger? Saknas delvis linjmålning p-platser. 
Nyhagenvägen 30 5,2 m Dåligt Punktinsatser vid brunnar, sprickbildning. Dålig gångbana.
Nävrekärrsvägen 31 5,6 m Gott Punktinsatser kring väggupp samt brunnar. Gångbana i varierat skick, söder om Odens väg i accepterat skick. Norr om Odens väg är gångbanan i dåligt skick.  
Odens väg 32 5,2 m Accepterat Sprickbildning i vändzon. Punktinsatser runt brunnar. Gångbana i dåligt skick. Kantsten saknas i viss mån. Yta vid vändzon utan asfaltering, fråga om ägarskap? 
Rosekasvägen 33 Accepterat Tendenser till spårbildning. Sprickbildning. Något sämre gångbana.
Rävkullestigen 34 Dåligt Motortrafik förbjuden, smal gata inom bostadsområde. 
Rödbergsvägen 35 2,5-4 m Dåligt Är parkering tillhörande gata?
Rödhakevägen 36 Accepterat Sidoyta och vändplan i dåligt skick
Sjöbodsvägen 37 3 m Dåligt Ingår parkeringsytan?
Sjömansvägen 38 Accepterat Mindre insatser krävs
Skepparens väg 39 Accepterat Punktinsatser vid brunnslock. En del sårskada. 
Skogsvägen 40 Dåligt Spårbildning, smal, utan vändplats. Svaga kanter, sprickbildning. 
Skolvägen 41 Dåligt Sprickbildning samt potthål.
Sollidsvägen 42 Dåligt Mycket sprickbildning, potthål samt spårbildning. 
Solrosvägen 43 5,2 m Accepterat Gångbana i dåligt skick, sprickbildningar
Stockrosevägen 44 6 m Gott Punktinsatser runt brunnslock. Efter vändplanen är vägen i dåligt skick. Behöver dikas samt ny topp. Privat längst i söder.
Strandängsstigen 45 Dåligt Motortrafik förbjuden, smal gata inom bostadsområde. 
Styrmansvägen 46 Accepterat Punktinsatser krävs. 
Sven Anderssons väg 47 5,2 m Dåligt/Accepterat Gångbana i gott skick. Står vatten, ojämn, uppskott. Dålig undergrund. Privat yta vid vändplan?
Syrenvägen 48 Gott Gångbana och kantsten i acceptabelt skick. 
Södra strandvägen 49 6 m Gott Gatan ska byggas om. 
Trastvägen 50 Dåligt Mycket sprickbildning. Gångbana som också nyttjas av postbilen är i dåligt skick. Spårbildning. 
Trollskogsvägen/Ljungmansvägen 51 Dålligt/Accepterat Punktinsatser runt brunnslock. Inget stående vatten. Västra delen i betydligt sämre skick: Mycket sprickbildning, dålig undergrund. 
Trädgårdsvägen 52 Dåligt Sprickbildning, tidigare lagad för släpt asfalt, saknar asfalt vid en plats. 
Tulpanvägen 53 5,2 m Gott 
Vallmovägen 54 4 m Gott
Vindarnas väg 55 4,6 m Gott
Värdshusvägen 56 Accepterat Målning P-saknas. Vem äger? Viss sprickbildning
Västervägen 57 4,7 m Gott
Åsavägen 58 4,8 m Dåligt Gångbana i bra skick. Sprickbildning i körbana, ingen vändzon.
Åvägen 59 6 m Dåligt/Accepterat Med tanke på gatans läge och dignitet är skicket sämre än det borde vara. Smal trottoar, endast 1,5 m. Sättningar och guppig väg, punktinsatser runt brunnar. 
Ängskogsvägen 60 Accepterat Viss sprickbildning, sämre förseglingar, sättningar kring brunn. Sämra gångbana. 
Ängsvägen 61 Dåligt/Gott I norra delen är det djupa körspår 2-4 cm, mycket sprickbildning och dålig undergrund. 
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Kommunförvaltningen 
Ann-Britt Svedberg 
telefon 0304-334179 
e-post: ann-britt.svedberg@orust.se 
 
Besvarande av E-förslag nr 3804 - Kollektivtrafik kvällar och 
helger 

Förslag till beslut 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2023-03-01 anse e-förslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkommet e-förslag gäller önskemål om att det skall finnas tillgänglig kollektivtrafik på 
kvällar och helger och att kommunen inrättar en busslinje som kan användas vid tider 
inte övriga bussar går. Förslagsställaren lyfter också en oro för att nuvarande busslinje 
riskerar att konkurrera ut den kollektivtrafik som idag levereras av Västtrafik. 
 
Västtrafik beslutar om hur kollektivtrafiken skall utföras på Orust, både avseende linjer 
och tidtabell. Ändringar i kollektivtrafiken bygger främst på statistik om antal resande. 
Tyvärr har det varit få resande på de kvälls/helgturer som tidigare funnits, därför har 
dessa inte prioriterats av Västtrafik. Kommunen har en möjlighet att göra tillköp av 
bussturer från Västtrafik, men då resurserna är begränsade och med beaktande av 
tidigare fakta från Västtrafik om få resande, har det inte prioriterats av kommunen.  
Precis som förslagsställaren skriver finns också Närtrafiken. Den trafikerar vardagar 
samt kvällar med avgång 21:30 från Henån. Trafiken måndag till fredag finansieras av 
Västra Götalandsregionen. Kommunen kan även här göra ytterligare tillköp, t ex 
lördagar och söndagar.  
 
Orust kommun upphandlade nyligen ny skolskjutstrafik. I avtalet fanns även en option 
att köra bussen på vardagar, under tider när det inte är skolskjutstrafik och att det är 
gratis för alla invånare. Denna tjänst, som kommunen valt att köpa till, kallas 
servicebusstrafik och är mycket uppskattad, men körs inte på kvällar eller helger. 
 
Orust kommun anser att förslaget är bra och är något många önskar. 
Möjligheten att resa i olika syften och på olika sätt, är en viktig fråga. I samband med att 
förslag på ny översiktsplan presenterades, har möjlighet till resande lyfts av både företag 
och invånare. En rad aktiviteter pågår därför just nu och beräknas bli klara under året i 
syfte att ha ett underlag för att på ett så bra sätt som möjligt, prioritera de insatser som 
bedöms långsiktigt ge mest effekt för våra invånare och företag. Västtrafik startar i vår 
också en förstudie, där kommunen deltar, inför upphandling av ny kollektivtrafik.  
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Det är därför för tidigt att svara på om och när kommunen i så fall har möjlighet att 
starta en sådan linje. Däremot kommer vi under året att ha klart en analys och ett 
underlag med kostnadsberäkningar, samt lyfta frågan om kvälls och helgtrafik i 
förstudien med Västtrafik inför upphandling av ny kollektivtrafik. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-01 
E-förslag nr 3804 – Kollektivtrafik kvällar och helger 

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



Ärendenummer: #3804 | Inskickat av: MARIA EKBERG (signerad) | Datum: 2022-05-30 22:29 Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon E-postadress

 Postnummer och ort
472 31 Svanesund

 Adress
ÄNGHAGEVÄGEN 4

 För- och efternamn
MARIA EKBERG

 Personnummer

Orustförslaget - e-förslag
Ärendenummer: #3804 | Inskickat av: MARIA EKBERG (signerad) | 2022-05-30 22:29

1. Kontaktinformation

Kontaktuppgifter privatperson

2. Förslag

Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa 
det och dela det i sociala medier.  Du kan samla röster under den perioden.

Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag 
är granskat meddelar vi dig.
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Mitt förslag följer riktlinjerna

Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år  (och om jag är under 18 år så behöver jag  målsmans godkännande)

E-förslag riktlinjer

 Aktiva Orustförslag

Avslutade Orustförslag 

Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för 
behandling

Rubrik

Kollektivtrafik kvällar och helger

Beskrivning av förslaget

Jag läste om att kommunen nu ska starta upp en egen busslinje som ska vara gratis. Jättebra, 
men detta ska bara vara på vardagar om jag förstått det rätt. Lite märkligt eftersom Västtrafiks 
busstrafik fungerar utmärkt på vardagar dagtid och det går att komma både bort och hem, i alla 
fall till Svanesund. På kvällstid går det i vissa fall att beställa en närtrafiktaxi. Men kraven på vart 
man ska är minst sagt märkliga. På helger däremot finns ingen fungerande kollektivtrafik. Det 
går att komma härifrån en gång på förmiddagen och tillbaka via Varekil med en tur på 
eftermiddagen. Men skulle jag vilja roa mig på Slussen där det ju faktiskt finns en del 
kulturaktiviteter så finns inte den möjligheten. Jag kan överhuvudtaget inte delta i några 
aktiviteter på Orustunder helger. Jag önskar att kommunens nu inrättade busslinje kan finnas 
att använda vid tider då inte övriga bussar går. Som nu är tänkt kanske den i stället konkurrerar 
ut den fungerande trafik som faktiskt redan finns.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

MARIA EKBERGNamn: 
Person ID: 

2022-05-30 22:29Datum: 
6CF54D92355F6E5620612FCC43784BAC54867ACDSignerad checksumma: 
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Kommunförvaltningen 
Klara Holtz Eklånge 
telefon 0304-334362 
e-post: klara.holtzeklange@orust.se 
 
 
Samrådsyttrande Tjörns kommun Översiktsplan 2023-2050 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Lämna samrådsyttrande över Översiktsplan 2023-2050 för Tjörns kommun, enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02. 

Sammanfattning av ärendet 
Tjörns kommun håller samråd för ”Möjligheternas översiktsplan 2023-2050”. Samrådstiden 
är 25 januari till 10 april 2023. I översiktsplanen redovisas kommunens utgångspunkter 
och utvecklingsstrategi, mark- och vattenanvändning, allmänna intressen och 
konsekvenser. I detta ingår bland annat mellankommunala frågor. 
 
Orust kommun ser positivt på att frågan om brokoppling mellan Orust och fastlandet 
lyfts upp i Översiktsplanens utvecklingsstrategi. Kopplingen mellan Tjörns planförslag 
och kapaciteten i trafiksystemet bör redovisas tydligare i granskningshandlingen och 
utgå från pågående åtgärdsvalsstudie. Orust ser även ett ökat behov av samarbete och  
samordning av kollektivtrafik i dialog med Västtrafik. En bättre sammankoppling av 
cykelinfrastruktur söderut från Skåpesund, skulle bättre gynna turism och besöksnäring. 
 
Kommunerna är öar och därmed främst sammankopplade genom den blå 
infrastrukturen. Orust ser positivt på den pågående gemensamma havsplaneringen och 
framtida samarbete i frågor rörande havet.  
 
Då väg 160 och Tjörnbroarna är en viktig nod för Orust vill vi framföra vikten av att 
dialogen kring risk och sårbarhetsfrågor förs mellankommunalt. En alternativ väglösning 
med ny bro mellan Svanesund och Kolhättan är viktig även ur detta perspektiv. Även 
frågor som energisäkerhet och dricksvattenförsörjning är en mellankommunal fråga för 
minskad sårbarhet liksom samverkan inom räddningstjänst och kustbevakning.  
 
Orust kommun menar att det även är viktigt att samverka kring anslutningspunkter för 
energiförsörjning och överföringsledningar för VA.  
 
Det finns behov av fortsatt dialog om VA-samverkan i samband med utbyggnad av 
kommunernas VA-nät. Orust kommun ser positivt på att det pågår ett arbete att ta fram 
gemensamma riktlinjer för enskilda avlopp i STO-kommunerna.  
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Bakgrund 
Tjörns kommun håller samråd för ”Möjligheternas översiktsplan 2023-2050”. Samrådstiden 
är 25 januari till 10 april 2023. Översiktsplanen är digital. I översiktsplanen redovisas 
kommunens utgångspunkter och utvecklingsstrategi, mark- och vattenanvändning, 
allmänna intressen och konsekvenser. I detta ingår bland annat mellankommunala 
frågor.  

Bedömning  
Trafik och infrastruktur 

Orust kommun ser positivt på att frågan om bro mellan Orust och fastlandet lyfts redan 
i utvecklingsstrategin. Detta visar att det är en fråga av stor betydelse även för Tjörn 
snarare än att det bara tas upp som en mellankommunal fråga.  
 
I samrådsförslaget för Orust Översiktsplan 2040 konstateras att en ny broförbindelse 
mellan Svanesund och E6 är en viktig förutsättning och satsning för Orust kommuns 
fortsatta utveckling. Utan bron väntas Orust, till följd av kapacitetsbrist och längre 
restider, få en mer begränsad befolkningsutveckling än Översiktsplanen tar höjd för.  
 
Både Orust och Tjörns förslag till översiktsplaner redovisar en viljestyrd planering för 
befolkningsökning, vilket inte bedöms genomföras utan en väsentlig kapacitetsökning i 
trafiksystemet.  Kopplingen mellan Tjörns planförslag och kapaciteten i trafiksystemet 
bör redovisas tydligare i granskningshandlingen. Olika trafikåtgärders påverkan på 
förutsättningarna för genomförande av planförslaget bör ingå. Den åtgärdsvalsstudie för 
Förbindelse Orust till fastlandet som pågår, föreslås utgöra underlag för förtydliganden till 
granskningshandlingen.  
 
Planförslaget kan antas medföra en ökad biltrafik trots åtgärder för att främja cykling 
och kollektivtrafik, särskilt då Tjörns kommun ställer sig positiva till byggande utanför 
tätorterna utan konkreta riktlinjer för tillgång till kollektivtrafik eller cykelbana. Detta 
behöver hanteras i andra delar av översiktsplanen.  
 
Åtgärdsvalsstudien utreder en bro mellan Orust och fastlandet. Vägfärja går idag mellan 
Svanesund och Kolhättan, vilket inte bör blandas ihop med brokopplingen.  
 
För att minska klimatpåverkan och belastning på trafiksystemet finns ett behov av att 
öka andelen resor med kollektivtrafik och cykel. Orust ser ett behov av ökat samarbete  
och samordning av kollektivtrafik och gemensamma perspektiv i dialog med Västtrafik. 
Genom samordning kan underlaget för kollektivt resande öka vilket motiverar en stärkt 
kollektivtrafik som skulle gynna båda kommunerna  
 
På kartan över gång- och cykelvägar (Allmänna intressen- kommunikationer och infrastruktur) 
finns endast kommunens cykelvägar utritade. På Orust sida finns cykelväg upp till 
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Varekil. Det skulle gynna turism och besöksnäring att knyta samman kommunernas 
cykelinfrastruktur söderut från Skåpesund. Vad är motiven bakom att detta inte är 
utpekat som en föreslagen ny gång- och cykelväg?   

 

Natur och miljö 

Kommunerna är öar och därmed främst sammankopplade genom den blå 
infrastrukturen. Orust ser positivt på den pågående gemensamma havsplaneringen, och 
ser att det finns behov av fortsatt dialog i genomförandeskede och kring viktiga åtgärder 
som berör den gemensamma blåstrukturen. Ett exempel på en sådan fråga är kunskaps- 
och beslutsunderlag om hamnar för fritidsbåtar. Vi ser ett ökat behov av hänsyn till 
fritidsbåtars påverkan på grunda havsområden vilket behöver hanteras i planeringen. 
Frågan hanteras i Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner, men ligger i 
gränslandet mellan hav och land. Orust föreslår i Översiktsplan 2040 att frågan utreds 
vidare, och är positiva till samverkan med Tjörns kommun om intresse finns.  
 

Risk och krisberedskap 

Då väg 160 och Tjörnbroarna är en viktig nod för Orust, vill vi framföra vikten av att 
dialogen kring risk och sårbarhetsfrågor förs mellankommunalt. Ett robust vägnät och 
en alternativ väglösning med ny bro mellan Svanesund och Kolhättan är den enskilt 
viktigaste infrastruktursatsningen ur detta perspektiv. Även frågor som energisäkerhet 
och dricksvattenförsörjning är en mellankommunal fråga där ett tydligt samarbete 
mellan Tjörn och Orust eventuellt skulle kunna förtydligas i samrådsförslaget. Andra 
mellankommunala samarbeten vi menar är viktiga för ett robust samhälle är samverkan 
inom räddningstjänst, samt kustbevakningen avseende sjötransporter av farligt gods och 
oljeutsläpp. Avslutningsvis kan nämnas att Orust också menar att det finns ett behov av 
samarbete avseende risker och insatser mellan kommunerna i frågan om att säkra 
vattenområden med hänsyn till den gemensamma närheten till Stenungsunds 
petrokemiska industrier.  
 
Energiförsörjning 

I samrådsförslaget lyfter Tjörns kommun samarbetet mellan Stenungsund och Orust för 
att säkerställa en stabil elförsörjning med tillräcklig kapacitet i kraftledningsstråken. 
Orust kommun menar att det även är viktigt att samverka kring anslutningspunkter och 
överföringsledningar.  

 

Vatten och avlopp 

Orust kommun ser positivt på samverkan inom VA-området, vilket kan bidra till att 
minska sårbarheten och öka vår förmåga att stå emot olika påfrestningar i samhället.  
 
Tjörns kommun lyfter ett alternativ till reservvattenförsörjning som är att ansluta till 
Orust kommun som i nuläget bygger ut sitt VA-nät i sydvästra delen av kommunen. 
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Orust kommun bedömer att detta skulle kunna vara aktuellt i mindre omfattning och är 
öppna för fortsatt dialog i frågan om behov finns.  
 
Som en del i den pågående VA-utbyggnaden diskuteras anslutning av Säckebäck strax 
norr om Skåpesund. Orust kommun önskar ha dialog kring eventuellt intresse av VA-
samarbete kring Askeröarna som tillhör Tjörns respektive Stenungsunds kommun i 
samband med utbyggnad i Säckebäck.  
 
Orust kommun ser positivt på att det pågår ett arbete att ta fram gemensamma riktlinjer 
för enskilda avlopp i STO-kommunerna. Det är viktigt att Tjörns positiva inställning till 
bebyggelse på landsbygden inte resulterar i negativ påverkan på naturmiljön från 
enskilda avlopp. Detta förebyggs delvis genom utpekandet av riskområden för VA men 
frågan behöver bevakas i kommande planering, uppföljning, lovprövning och tillsyn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsenheten 
VA-enheten 
Miljöenheten 
Planenheten 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ann-Britt Svedberg   Rickard Karlsson 
Utvecklingschef   Planchef
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�

����

�������	
������������
����	���������������������������





�

�



�

�
��������	


���������	�	�������	��������� ��!��	�	"������	#$%���	&'(�)*	*+	,+	��-��./�0/1�	2����	345	6��.78��9�	�/005	+:*	*:	6��.78��9	

			



   Datum Diarienummer 1(3) 
  2023-02-27 KS/2023:376 
 

 

 

Kommunförvaltning 
Göran Engblom 
telefon 0304-334502 
e-post: goran.engblom@orust.se 
 
 
Beslut om förstudie av ny serverhall 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Besluta om att förstudie avseende ny serverhall ska påbörjas 
2. Att förstudien startas i samma projekt som ny räddningsstation 

Sammanfattning av ärendet 
Behovet av lokal IT-drift i Orust kommun kommer, som det ser ut nu och med 
nuvarande beroenden, att finnas kvar ett antal år till framåt. Hur länge eller om trenden 
vänder tillbaka till mer lokal drift är det ingen som med säkerhet kan säga. Rådande 
världsläge, med större hotbild, är en anledning till att frågan kan komma att ställas på sin 
spets framöver. 
 
Ett flertal av kommunens verksamhets- och i några fall samhällskritiska system har 
komplexa beroenden inom och mellan systemen som gör att det i nuläget är kostsamt 
och svårt att flytta dem. Utöver komplexiteten finns det inte några uppenbara fördelar i 
att flytta dem till molnet i nuläget.  
 
Lokal IT-drift kommer att behövas i varierande grad, oavsett storlek på molnresan. Den 
grundläggande IT-infrastrukturen behöver säkra lokaler för utrustningen som styr 
trafikflödet i nätet och t ex uppkoppling mot Internet-förbindelser.   
 
Nuvarande serverhall i kommunhuset i Henån är placerat på ett sådant sätt att det är 
mycket sårbart om det skulle uppstå t ex en brand i huset. Det har också visat sig att 
värmen på vinden, framförallt på sommaren, ställer stora krav på fungerande kyla i 
nuvarande serverhall. Under 2000-talet har två större incidenter inträffat som i värsta fall 
kunde slutat i brand och omfattande driftstörningar om inte de åtgärder som 
genomfördes lyckats i avvaktan på ny utrustning.      
 
Föreslagen förstudie bör ta ställning till de tre alternativ som beskrivs under rubrik 
bedömning nedan. Var och ett av alternativen beskriver ett vägval som kan vara mer 
eller mindre bra beroende på förstudiens resultat. 
 
 
  



   Datum Diarienummer 2(3) 
  2023-02-27 KS/2023:376 
 

 

Utredning 

Nuläge  
Ordinarie serverhall är placerat på vinden i kommunhuset Henån. Lokalen uppfyller inte 
de krav som ställs på en serverhall utan det är sårbart ur många aspekter. Utöver de 
system som finns i molntjänster är samtliga verksamhetssystem lokaliserade i 
serverhallen i kommunhuset i Henån.  
 
Servrar och övrig utrustning som finns i serverhallen är i huvudsak moderna och ingår i 
reinvesteringsplan som innebär att infrastrukturen byts ut enligt fastställd plan för att 
säkerställa fortsatt drift. 
 
Kommunhuset är försett med reservkraft vilket möjliggör drift av serverhallen så länge 
det finns diesel att fylla på i aggregatets tank. Det innebär att kommunhusets personal 
och i förekommande fall krisledning kan arbeta vidare som vanligt, med de 
verksamhetssystem som finns i serverhallen i samband med t ex strömavbrott. Däremot 
är Internet och kommunens molntjänster inte åtkomliga under tiden ett strömavbrott 
pågår som påverkar Henån i övrigt. 
 
Det finns en sekundär serverhall i Svanesund och informationen speglas flera gånger per 
dag för att säkerställa servermiljön. Den sekundära serverhallen kan i nuläget inte ersätta 
ordinarie servermiljö fullt ut eftersom det krävs ytterligare satsningar på vår IT-
infrastruktur, bl a svartfiber, för att verksamheter utanför den sekundära serverhallen 
ska kunna koppla upp sig mot miljön.  
   
Molnresan pågår och kommunens strategi vid upphandling av verksamhetssystem är att 
värdera var det är mest fördelaktigt, utifrån kravställning och det specifika syftet med 
systemet, att driften förläggs.  
 

Bedömning  
Åtgärder har vidtagits de senaste åren i syfte att säkra kommunens IT-drift. En av 
åtgärderna är den sekundära serverhallen som innebär att servermiljön finns med 
dagsaktuell information även vid ett totalt bortfall i Henån. Det kommer att krävas 
investeringar för att göra miljön åtkomlig för alla verksamheter på Orust beroende på 
hur stort bortfallet är för serverhallen i Henån.   
 
Kommer det att bli bättre lämpade lokaler lediga i kommunhuset om arkivet flyttas till 
Varekil? Det skulle kanske öppna för att placera serverhallen i bottenplan i 
kommunhuset? Rummet måste i så fall anpassas till MSB:s branschstandard för 
serverhall vad gäller brand- och skalskydd. En sådan lösning skulle innebära att 
kommunhusets personal kan fortsätta arbeta digitalt även om det pågår ett större 
strömavbrott. Frågan bör ingå i den förstudie som föreslås i denna tjänsteskrivelse. 



   Datum Diarienummer 3(3) 
  2023-02-27 KS/2023:376 
 

 

 
Det finns i nuläget tre identifierade alternativ som bör ingå i förstudien. Förstudien ska 
identifiera vilket alternativ som är bäst ur säkerhets-, verksamhets- och ekonomiskt 
perspektiv. 

1. Nuvarande serverhall flyttas, om det är möjligt, till ett före detta arkivrum i 
kommunhuset och kompletteras enligt branschstandard för serverhallar. Arbetet 
intensifieras för att den sekundära hallen i Svanesund fullt ut ska kunna ersätta 
ordinarie serverhall i Henån vid bortfall. 

2. Nuvarande serverhall ersätts med ny serverhall i Varekil. Arbetet intensifieras för 
att den sekundära hallen i Svanesund fullt ut ska kunna ersätta ordinarie 
serverhall i Henån vid bortfall. En ny svartfiber mellan Varekil och Svanesund 
krävs för att digitalt arbete i kommunhuset i samband med strömavbrott fortsatt 
ska vara möjligt. Trafiken slussas i sådant fall vidare från Svanesund till Henån 
med den nya svartfibern. 

3. Nuvarande serverhall fortsätter vara i drift. Arbetet intensifieras för att den 
sekundära hallen i Svanesund fullt ut ska kunna ersätta ordinarie serverhall i 
Henån vid bortfall. 

  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-27 
Behovanalys för ny serverhall 
Behovsbeskrivning för ny serverhall 

Beslutet skickas till 
It-chef 
Ekonomienheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltning 
 
 
Göran Engblom 
It-chef Digitaliseringsenheten



 
 
 

 
 

Behovsbeskrivning 
Lokalförändring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Behovsbeskrivning lokalförändring 

200X-XX-XX /handläggare, e-post, tel 33 4X XX 2 

 
  



 
Behovsbeskrivning lokalförändring 

200X-XX-XX /handläggare, e-post, tel 33 4X XX 3 

Innehåll 

Behovsbeskrivningen avser: 
 
Det första steget inför en eventuell investering är en behovsbeskrivning. Det innebär att 
ta fram en problembeskrivning och beakta omvärldspåverkan. Verksamheten ansvarar 
för att formulera behovet och klargöra vad som ska uppnås. Nästa steg i 
investeringsprocessen är att göra en behovsanalys (se separat mall för behovsanalys).  

1.1. Kontaktuppgifter  
 

Datum 
2023-02-10 
 

Sektor 
Ledning och verksamhetsstöd 
 

Avser verksamhet 
Digitaliseringsenheten 
 
Uppdragsgivare 
Göran Engblom 
 

Tfn 
0304-334502 
 

E-post 
goran.engblom@orust.se 
 

Underskrift 
 
 
Kontaktperson för uppdraget 
 
 

Tfn 
 
 

E-post 
 
 

 

 

 
 

Ny 
verksamhet 

Utökning av 
verksamhet 

Myndig-
hetskrav 

Ändrat 
arbetssätt 

Ej ändamålsenliga 
lokaler 

Teknisk 
kapacitet 

Kryssa under 
rutan som 
beskriver 

    X  

1. Orsak till 
behovet 

(beskrivning) 
 

 
Befintlig serverhall i kommunhuset Henån har stora brister rent tekniskt. Det största 
problemet är placeringen i kommunhuset och att det inte uppfyller de säkerhetskrav 
som finns på ett serverhall. 
 

2. Resurs-
hushållning 

Nyinvesteringar 
och större 
ombyggnader bör 
göras i sista 
hand! 
 

Ingen annan befintlig lokal inom kommunen har bedömts uppfylla kriterierna 
för en säker serverhall med reservkraft. Ett alternativ värt att undersöka är om 
det går att utnyttja något rum som blir tillgängligt om arkivet flyttas till 
Varekil. Rummet måste i så fall anpassas till MSB:s branschstandard för 
serverhall. 
En ny serverhall behöver anskaffas. 

3. Kan 
åtgärder 
vidtas som 

Serverhallen kan inte avvecklas då kommunen behöver två av varandra 
oberoende serverhallar för att kunna upprätthålla redundans vid olika 
tänkbara störningar. 



 
Behovsbeskrivning lokalförändring 

200X-XX-XX /handläggare, e-post, tel 33 4X XX 4 

innebär att 
behovet inte 
kvarstår? 

4. Kan 
åtgärder 
vidtas som 
ger 
effektivare 
utnyttjande 
av befintliga 
tillgångar? 

 

Inte aktuellt att bygga om vinden i kommunhuset för att uppfylla dom fysiska 
egenskapskraven för serverhallar. En förstudie bör göras där ett av 
alternativen är om ett befintligt arkivrum kan byggas om ifall arkivet flyttas 
till Varekil 

5. Kan 
begränsade 
investeringa
r göras för 
att lösa 
mindre 
behov? 

 

Nej 

6. Hur ser 
nuläget ut? 

 

Serverhallen är placerad på vinden och där blir väldigt varmt på sommaren. 
Serverhallen kommer inte att klara en större brand i närliggande våningsplan i 
kommunhuset. 
 

7. Syftet med 
förändringe
n? 

 

 
Säkerställa drift av serverhallen  
 

8. Finns 
koppling till 
övergripand
e mål? 

 

 
Den pågående digitaliseringen gör verksamheterna sårbara för avbrott i 
datakraftsleveranserna  
 

9. Konsekvens
er om inget 
görs? 

 

Innebär fortsatt drift på en låg säkerhetsnivå med allt vad det innebär i form av 
brandrisk och större leveransavbrott 
 
 

10. När behöver  
behovet vara 
tillgodosett? 

Snarast eftersom ett stort bortfall i befintlig serverhall innebär en större driftstörning 
som med stor sannolikhet tar lång tid att återskapa. Samlokalisering i samband med 
att kommunen bygger en ny räddningsstation är ett alternativ men det finns några till 
som behöver utredas i förstudien. 
 
 

 
  



 
Behovsbeskrivning lokalförändring 

200X-XX-XX /handläggare, e-post, tel 33 4X XX 5 

Omvärldspåverkan 
 

11. Befolknings-
prognos 

 
 

 
Påverkar endast i ringa grad 
 

12. Demografi 
 
 

 
Kommunen går mot en mer åldrande befolkning  
 

13. Utvecklingstr
ender 

 
 

 
Samhället blir alltmer beroende av säkra uppkopplingar 
 

14. Politiska 
beslut 

 
 

 
 
 

15. Kund/brukarb
ehov 

 
 

 
 
 

16. Myndighetskr
av  

 
 

 
 
 

17. Lagkrav 
 

 

 

Luthers förklaringar till rutorna ovan. 
 

Punkten 1.  

Varför önskar verksamheten en förändring? Eller är det någon annan som önskar en förändring som påverkar 

verksamheten? Vad är det som skaver, känns onödigt krångligt eller svårt. Specificera; är det för små/ för stora 

lokaler, inte effektivt utformade, tekniska problem som ljud, luft, tillgänglighet, rumssamband etc. Eller bara för 

mycket eller för lite av något. 

Punkten 2. 

Förändringsbehovet som framkom i punkten 1 hur påverkar det verksamhetens resurser besparing eller 

utökning? 

Punkten 3.  

Kan behovet lösas av annan part? Annan schemaläggning, andra arbetssätt/verktyg, kravnivå, förtätning? 

Punkten 4. 



 
Behovsbeskrivning lokalförändring 

200X-XX-XX /handläggare, e-post, tel 33 4X XX 6 

Kan annat användningssätt av befintliga tillgångar, fler som delar, nyttjandetid, delas med annan verksamhet, etc 

göra att nyanskaffning kan undvikas.  

Punkten 5. 

Införande av ny teknik, nya hjälpmedel, förbättrad kommunikation etc. 

Punkten 6.  

Beskriv vad ni har i lokaler, personal och övriga resurser samt hur ni arbetar idag. 

Punkten 7. 

Finns det information som inte kommit med under punkten 1.? Finns bakomliggande arbetsmiljöproblem, nära 

förestående omorganisationer, regelförändringar, politiska beslut? 

Punkten 8. 

Kommunal verksamhet styra av lagar och paragrafer, måldokument i olika former och dignitet. Vilka övergripande 

mål kan man koppla önskad förändring till? 

 

Punkten 9. 

 Om ingenting alls görs utan verksamheten fortsätter som hittills vad kan då komma att ske? Arbetet kommer inte 

att kunna utföras på ett korrekt och säkert sätt, personal riskerar överbelastning, etc. 

Punkten 10. 

När behöver det vara åtgärdat och klart? Detta datum är ju ett datum som verksamheten sätter utifrån sin 

bedömning när dom måste få det klart. Sedan kommer det en massa annan input om att det inte går förrän då 

och då men det får man hantera när det kommer verksamheten ska bara utgå från sitt behov av att få det klart. 

Och det kan ju vara så att det datumet var igår. 

Punkten 11. 

Hur påverkas behovet av befolkningsprognosen förstärker den förändringsbehovet eller försvagar den 

förändringsbehovet? 

Punkten 12. 

Hur påverkar demografin förändringsbehovet, vi vet ju hur många i varje åldersgrupp som finns i kommunen och 

vet således också hur många som exempelvis blir 80 år nästa år ganska exakt. 

Punkten 13.  

Utvecklingstrender i vår omvärld, ska fler vårdas hemma? Ska fler ha pedagogisk omsorg etc. vilket håll går 

utveckling åt inom förändringsbehovets verksamhetsområde.  

Punkten 14.  

Kan vi förvänta oss nya politiska direktiv vad står det i dom politiska manifesten vad händer om maktbyte i nästa 

val. 

Punkten 15. 



 
Behovsbeskrivning lokalförändring 

200X-XX-XX /handläggare, e-post, tel 33 4X XX 7 

Hur förhåller sig förändringen till medborgaren/brukarens behov? 

Punkten 16. 

Myndighetskraven som gäller för verksamheten hur förhåller dom sig till önskad förändring. 

Punkten 17. 

Och slutligen vad säger lagen? 



 
 
 

 
 

Behovsanalys 
Lokalförändringar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Behovsanalys Lokalförändringar 

200X-XX-XX /handläggare, e-post, tel 33 4X XX 2 

 
  



 
Behovsanalys Lokalförändringar 

200X-XX-XX /handläggare, e-post, tel 33 4X XX 3 

Innehåll 

Behovsanalysen avser:  
 
Behovsanalysen innebär att behovet säkerställs med rätt förutsättningar, tydliga 
målsättningar och tydligt syfte inför kommande beslut. Behovsanalysen ska identifiera 
problemen-inte lösa dem! Verksamheten ansvarar för att formulera behovet och klargöra 
vad som ska uppnås. Det görs genom att kartlägga behovet i två steg med hjälp av mallen 
för behovsbeskrivning och därefter mallen för behovsanalys.  
Verksamheten ansvarar också för att, så långt det är möjligt vid tillfället för 
behovsanalysen, beskriva nyttan samt ta fram en översiktlig kalkyl med hjälp av 
schabloner och tillgänglig information.  
Efter behovsanalysen kan en förstudie beställas av Samhällsutveckling för utredning av 
tekniska förutsättningar, lämplig placering, förfinad kalkyl och rekommendationer inför 
beslut i den fortsatta investeringsprocessen. 
 

Sammanfattning 
 
Se tjänsteskrivelse Beslut om förstudie av ny serverhall. 

1.1. Kontaktuppgifter  
 

Datum 
2023-02-27 
 

Sektor 
Ledning och verksamhetsstöd 
 

Avser verksamhet 
Digitaliseringsenheten 
 
Uppdragsgivare 
Göran Engblom 
 

Tfn 
0304-334502 

E-post 
goran.engblom@orust.se 

Underskrift 
 
 
Kontaktperson 
för uppdraget 
 
 

Tfn 
 
 
 

E-post 
 
 
 

 

1.2. Verksamhetsanalys 
 

Gör en risk-och konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen (ABC-modellen)(SWOT-analys). Finns 
det organisationsförändringar eller förändringar i arbetssätt som påverkar verksamheten och vilka 
följder får det för lokalbehovet?  
 
Det finns i nuläget en ordinarie serverhall i kommunhuset och en sekundär serverhall i Svanesund. 
Befintlig ordinarie serverhall finns på högsta våningen i kommunhuset och en brand i de nedre 
planen i kommunhuset skulle innebära stora problem att rädda serverhallen. En brand som startar i 



 
Behovsanalys Lokalförändringar 

200X-XX-XX /handläggare, e-post, tel 33 4X XX 4 

ordinarie serverhall klarar ordinarie släckutrustning kanske av att hantera så länge branden inte får 
fäste i taket eller går genom golvet.  
 

 
 

Vilka verksamhetslösningar har utretts innan lokallösningar prövas? Hur se historien ut? 
 
Vi har inte kunnat identifiera andra lokaler i kommunen som skulle kunna ersätta nuvarande 
ordinarie serverhall. Om arkivet däremot flyttas till lokaler i Varekil kan det kanske uppstå en 
möjlighet att använda utrymme som idag används som arkiv?  
 

 
Finns erfarenheter från tidigare verksamhet- och lokalbehovsanalyser samt investeringar som kan tas 
tillvara? Inventera vad som finns och gjorts. 
 
Befintlig utrustning i serverhallen, som bedöms hålla måttet, flyttas i så stor utsträckning som möjligt 
med till den nya lokalen.  
 

 
Vilka andra aspekter än verksamhetens lokaler påverkas av det nya/förändrade behovet? Exempelvis 
resurser och rekryteringar, utrustning och möbler m.m? 
 
En flytt av serverhallen till Varekil innebär att personalen i kommunhuset, vid strömbortfall, inte kan 
arbeta med de verksamhetssystem som idag finns i serverhallen. För att det ska vara möjligt krävs det 
att det en ny svartfiber mellan Varekil och Svanesund etableras för att kunna slussa trafiken vidare 
via befintlig svartfiber mellan Svanesund och Henån. 
Våra besök i kommunhuset minskar något vid etablering i Varekil eftersom besök i nuvarande 
serverhall inte blir aktuellt då. Det kan göra att det krävs fler specifika resor till kommunhuset för att 
ge support, lämna post eller beställd utrustning.  
 

 
Vilka prioriterade kvalitetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten.  Funktionsprogram 
rumssambandsprogram etc. klargör alla viktiga detaljer 
 
Ny serverhall ska uppfylla alla brand och säkerhetskrav som finns för serverhallar enligt MSB:s 
branschstandard.  
 

 
Vilka prioriterade säkerhetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten Separata 
personalentreer, flyktvägar, sekretessrum, upplysta gångvägar till och från parkering hållplats, etc. 
 
 
 

 
Vilka prioriterade miljökrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten? 
En nytt serverhall skulle troligen sänka den totala energiåtgången i förhållande till nuvarande 
serverhall 
 
 

 
Finns det politiska mål och beslut som ska säkerställas? 
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Under nu pågående mandatperiod ska vi satsa på att ligga i framkant när det gäller 
teknikutveckling inom alla verksamheter. Kommunen ska också ta initiativ till en 
ökad användning av e-hälsa. 
 
 

 
Finns det samordningsmöjligheter med andra verksamhetsbehov (inom egen eller annan 
förvaltning)? 
Ja, serverhallen kan etableras i nya räddningstjänstlokaler i Varekil alternativt, om det är 
möjligt i arkivrum som eventuellt blir tillgängligt om arkivet flyttas till nya lokalerna i Varekil 
 
 

1.3. Lokalbehovsanalys 
En bedömning av alla frågeställningar ska göras. 
. 

Frågeställning Svar 
Ej aktuellt 
(markera 
med X) 

Typ av verksamhet 
 

IT serverhall  

Lokalisering 
 

I ny brandstation alternativt i 
tidigare arkivrum i 
kommunhuset. 

 

Vilken yta krävs för verksamheten 
(m2 / barn etc.) Här går vi på SKR 
och nyckeltal. 
 

20 m² för rack och switchar. 
 

Särskilda önskemål /krav 
 

Ska uppfylla MSB:s krav på 
serverhall 

 

Tillåtna antal våningar på 
verksamheten 
 

Kan ligga på våning 1 eller 2 
under förutsättning att det 
finns hiss till plan 2. 

 

Vilka anordningar behövs 
(lekplatser, solskydd, lastkaj, sluss 
i entrén, etc. 
 

 
 

Vilken typ av funktioner och 
utrymmen kommer verksamheten 
att behöva ta fram funktions- och 
rumsprogram. 
 

Serverhall endast då den 
planeras inrymmas i ny 
brandstation alternativt i 
tidigare arkivrum i 
kommunhuset 

 

Antal parkeringsplatser och andra 
funktioner som påverkar markytor 
 

2 parkeringar för 
tjänstefordon 
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Vilka funktioner bör ligga i 
anslutning till varandra? Finns 
samband mellan inre funktioner 
och yttre miljö som bör beaktas? 
T.ex. samordning av kök, 
gympahallar etc. för skolor) 
 

Planeras i samråd med 
räddningstjänsten om 
placering i Varekil  

Antal avdelningar (ex förskola) 
 

  
Antal elever /barn/ åldringar 
 

  
Bedömning av personalantal och 
vilka yrkeskategorier som kommer 
nyttja lokalen. 
 

Ingen personal kommer att 
vara stationerad i 
serverhallen 

 

Miljöpåverkan närmiljö 
 

  
Vägnät (påverkan, behövs 
ombyggnation etc.) 
 

 
 

Krävs speciella installationer för 
exempelvis IT, telefoni och larm 
 

Sedvanliga krav så som 
inpassering, släckutrustning, 
reservkraft,  ups tills 
reservkraften startat, 
övervakning kyla, värme och 
luftfuktighet. Interna 
strömkontakter till ups mm. 

 

Krävs speciella anpassningar ur 
tillgänglighetssynpunkt utöver 
lagkrav 
 

Nej 
 

Varutransporter 
 

Såsom för räddningstjänsten  
Skolskjuts   
 

  
Tidsram för förstudien 
 

2 månader  
Tidsram för projektet 
 

Följer tidsramen för 
projektet ny 
räddningsstation 

 

Övriga upplysningar /bra att veta 
 

  
Övriga upplysningar /bra att veta 
 

  
Övriga upplysningar /bra att veta 
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1.4. Nyttobeskrivning 
 
Värderingsaspekter Beskrivning av effekter och konsekvenser 
Effektiviseringspotential 
 

Säkrare leverans och ökad trygghet 
 

Om inget görs (0-
alternativ) 
 

Serverhallen i kommunhuset blir kvar med sina fel och brister 
 

Sociala och kulturella 
värden 
 

 
 

Ekologiska värden 
 

 
 

Annat 
 

 
 



   Datum Diarienummer 1(3) 
  2023-02-24 KS/2023:376 
 

 

 

Kommunförvaltning 
Pia Jakobsson Hansson 
telefon 0304-334080 
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se 
 
 
Beslut om förstudie av nya arkivlokaler i Varekil 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Besluta om att förstudie avseende nya arkivlokaler i Varekil ska påbörjas 
2. Att förstudien startas i samma projekt som ny räddningsstation 

Sammanfattning av ärendet 
Riksarkivet fastställer de krav som ska ställas på arkivutrymmen. RA-FS 2013:4 
(föreskrifter om allmänna råd för arkivlokaler). Orust kommuns befintliga arkivlokaler 
är undermåliga. En undersökning gjord av fastighetsenheten under 2021 visade bland 
annat att det finns sättningsskador i golv och väggar i centralarkivet på entréplan i hus 1 
och att det finns ej brandsäkrade genomföringar. I det andra centralarkivet i hus 2 finns 
en tydlig fuktinträngning genom väggen. Det förekommer dessutom ohyra i arkiven.  
 
Utrymmesmässigt är de båda centralarkiven idag överfulla. Det finns också en hel del 
material i närarkiven som egentligen ska förvaras i centralarkiven. På grund av den höga 
luftfuktigheten i centralarkivet i IFOs lokaler riskerar viktigt material att förstöras. 
 
Investeringen som för drygt 5 år sedan gjorts i e-arkiv har medfört att ökningstakten 
gällande volym av material som ska förvaras i våra centralarkiv har minskat. Det 
kommer dock, trots införandet av e-arkiv, även i fortsättningen behövas ändamålsenliga 
fysiska arkivutrymmen. Införandet av e-arkiv ger ökade möjligheter till att inte behöva 
ha ett fysiskt centralarkiv i direkt anslutning till kommunhuset. 
 

Utredning 

Nuläge  
En analys av befintliga arkivlokaler, centralarkiv såväl som närarkiv, gjordes 2021. Då 
framkom bland annat att det fanns fuktinträngning i centralarkivet i hus 2, 
sättningsskador i golv och väggar i centralarkivet i hus 1, samt att ohyra förekom. 
 
Utöver ovan nämnda problem finns arkivmaterial som inte bevaras på ett säkert sätt. I 
flera av närarkiven är vattenledningar dragna och det finns heller inga avgränsade 
brandceller. Mycket arkivmaterial bevaras ute på enheter i olika former av arkivskåp – 
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flertalet ej brandsäkra. De många arkivskåpen (170 st) utgör också ett säkerhetsproblem 
för huset på grund av deras tyngd. Utöver detta är de båda centralarkiven redan fulla 
eller överfulla.    
 

Bedömning  
Olika åtgärder har vidtagits i syfte att förbättra arkivmiljön.  
Bland annat har det gjorts en genomgång av närarkiven för att gallra bort material som 
inte behöver förvaras där.  
Det pågår också så kallad ersättningsscanning, där material från centralarkivet scannas in 
och läggs i e-arkivet. I vissa fall följs detta av en gallring från det fysiska arkivet. Dock 
medger inte lagen att man alltid kan ta bort de fysiska handlingarna efter att de gjorts 
om i digital form. 
Fuktinträngningen i arkivet i hus 2 oroar mycket. Det är komplicerat att vidta åtgärder, 
men en nödvändighet att ändå göra något. De mycket gamla handlingar som förvaras i 
detta arkiv måste hanteras varsamt och någon form av avfuktning måste till på kort sikt. 
Dialogen med Fastighet har dock visat att centralarkivet i hus 2, egentligen inte har 
förutsättningar att utgöra arkivlokal, utifrån sitt läge. Väggarna är placerade direkt mot 
marken utanför och det är svårt att få till en dränering för att avhjälpa fukten inuti 
lokalen. Arkivlokaler ska placeras där det inte finns uppenbara riskfaktorer i 
omgivningen, däribland vatten och skadlig fukt. 
 
Trots införandet av ett e-arkiv och att gallringsåtgärder vidtas fortlöpande finns ett 
uppenbart behov av nya arkivlokaler. Huvudskälet till detta är att befintliga lokaler inte 
är ändamålsenliga och uppfyller lagstiftningen. Utöver detta har tidigare analys också 
visat på ett ökat ytbehov. Detta eftersom nuvarande centralarkiv är fulla eller överfulla 
samt då mycket handlingar, som ska bevaras i slutarkiv, i dagsläget förvaras i bristfälliga 
närarkiv eller i arkivskåp.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-24 
Behovanalys arkiv 
Behovsbeskrivning nytt arkiv 

Beslutet skickas till 
Arkivarie 
Administrativ enhet 
Ekonomienheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltning 
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Pia Jakobsson Hansson 
Chef Administrativa enheten
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Behovsbeskrivning lokalförändring 
Det första steget inför en eventuell investering är en behovsbeskrivning. 
Det innebär att ta fram en problembeskrivning och beakta 
omvärldspåverkan. Verksamheten ansvarar för att formulera behovet och 
klargöra vad som ska uppnås. Nästa steg i investeringsprocessen är att 
göra en behovsanalys (se separat mall för behovsanalys, bilaga 1b).  

Kontaktuppgifter 
Datum 

2022-10-17 

Sektor 

Ledning och verksamhetsstöd 

Avser verksamhet 

Arkivverksamhet 

Uppdragsgivare 

Pia Jakobsson 
Hansson 

Tfn 

0304 – 33 40 80 

E-post 

Pia.jakobssonhansson@oru
st.se 

Underskrift 

 

Kontaktperson för 
uppdraget 

 

Tfn 

 

E-post 

 

 

Ny 
verksamh
et 

Utökning 
av 
verksamhet 

Myndig-
hetskrav 

Ändrat 
arbetss
ätt 

Ej 
ändamålsenliga 
lokaler 

Teknisk 
kapacite
t 

Kryssa i den ruta 
som beskriver 
behovet 

    x  

mailto:Pia.jakobssonhansson@orust.se
mailto:Pia.jakobssonhansson@orust.se
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1. Orsak till 
behovet 
(beskrivning) 

 

 

Befintliga arkivlokaler är undermåliga. En utredning gjord under 2021 
visade bland annat följande kring de båda slutarkiven: 
Sättningsskador i golv och väggar (gäller centralarkivet vid receptionen) 
Ej brandtätade genomföringar 
Ohyra förekommer 
Frågetecken kring vattenradiator och luftcirkulation 
Tydlig fuktinträngning genom väggen (centralarkivet på IFO) 

2. Resurs-
hushållning 
Nyinvestering
ar och större 
ombyggnader 
bör göras i 
sista hand! 

 

 

3. Kan åtgärder 
vidtas som 
innebär att 
behovet inte 
kvarstår? 

Nej. Vissa åtgärder kan sannolikt vidtas men sättningar i golv och tak 
samt fuktinträngningen är svårare att hantera. 

4. Kan åtgärder 
vidtas som 
ger 
effektivare 
utnyttjande 
av befintliga 
tillgångar? 
 

Eftersom det också finns ett behov av att förbättra närarkiven, kan 
eventuellt centralarkivet vid receptionen göras om till närarkiv. 

5. Kan 
begränsade 
investeringar 
göras för att 

Investering har gjorts i nytt e-arkiv. Detta är ett långsiktigt projekt, som 
kommer att leda till att ökningstakten gällande arkivbehov kommer att 
avta. Det finns dock många dokument som enligt lag måste bevaras i 
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lösa mindre 
behov? 
 

fysisk form. Det är heller ej ekonomiskt försvarbart att ersättningsscanna 
allt som lagen medger. 

Hur ser nuläget 
ut? 

 

De båda centralarkiven är fulla/överfulla. Materialet som förvaras i 
centralarkivet vid IFO riskerar att förstöras på grund av den höga 
luftfuktighet som råder. 
 
Utöver detta finns det mycket material i närarkiven som bör föras över till 
centralarkiv, samt flera närarkiv som inte håller måttet (avseende bland 
annat brandsäkerhet). 

Befintliga arkiv är idag 86,5 kvm och knappt 700 hyllmeter (rullhyllorna). 
Vad vi vet om framtiden är: 

Behöver yta för tillkommande material som enligt lag måste sparas 

Behöver yta för handlingar som flyttas från närarkiven (som redan idag 
borde stå i slutarkivet, t ex mycket av det som idag finns i Sus/Miljös 
närarkiv på plan 2, totalt 60 hyllmeter och 38 arkivskåp) 

Vi kommer att ersättningsscanna vissa handlingar, men osäkert hur 
mycket och svårt att få ekonomi i det arbetet 

Det nya arkivet behöver innehålla rullhyllor men också gott om plats för 
skåp 

Det är också önskvärt med bredare ”bokhyllor” för de större böcker som 
idag inte får plats i rullhyllorna. 

Till sist – önskvärt om arkivutrymmet kan delas i 2 delar, där mycket 
gammalt material samt sekretessmaterial kan förvaras separat (inlåst). 
På så sätt kan arkivlokalen användas mer flexibelt av andra än 
arkivpersonalen. 
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Sammanfattningsvis – svårt att ange ett exakt kvadratmeterbehov. 
Mycket talar för ett större behov än idag. Handlar sannolikt också mycket 
om hur ytorna sen disponeras. 100 – 150 kvm kanske kan vara aktuellt? 

 

Vet inte när budget börjar diskuteras, men jag vill också lyfta att ett nytt 
arkivs ”innanmäte” i form av rullhyllor, bokhyllor och arkivskåp också bör 
ses över. Det finns sannolikt ett stort behov av utbyte av en del av det 
som idag finns i våra centralarkiv, och jag misstänker att dessa delar 
också kostar en hel del. 

 

 

6. Syftet med 
förändringen
? 
 

Syftet med förändringen skulle vara att skapa arkivytor som motsvarar de 
krav som ställs av Riksarkivet. Detta för att de dokument som vi enligt lag 
måste spara i fysisk form inte ska riskera att förstöras av t ex 
fuktangrepp. 

 

 

7. Finns 
koppling till 
övergripande 
mål? 
 

Orust kommun har inga övergripande mål kring arkivlokalernas 
beskaffenhet. Däremot ställs tydliga krav från Riksarkivet. 

 

 

8. Konsekvense
r om inget 
görs? 
 

Förstörda allmänna handlingar. 

 

 

9. När behöver  Snarast möjligt.  
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behovet vara 
tillgodosett? 

Vi måste sannolikt hitta tillfälliga lösningar tills investeringen är i hamn. 
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Omvärldspåverkan 
10. Befolknings-

prognos 
 

 

 

 

 

11. Demografi 
 

 

 

 

 

12. Utvecklings-
trender 
 

 

Digitaliserade processer. E-arkiv.  
Bör innebära att behoven av ytor för fysiskt arkiv inte ökar i framtiden. 

 

 

13. Politiska 
beslut 
 

 

 

 

 

14. Kund/brukar-
behov 
 

 

Allmän handling. Kund ska kunna komma till det fysiska arkivet och få ta 
del av allmänna handlingar. Bör därför finnas ett rum i anslutning till 
arkivet där kund kan studera/forska i de handlingar man fått ta del av. 

Kopiator o nätverk bör finnas i anslutning till arkivlokalerna (ej i). 

 

 

15. Myndighetskra
v  
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16. Lagkrav 
 

Utlämnande av allmän handling (Tryckfrihetsförordningen) 
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Instruktion till frågorna ovan, Luthers förklaringar  
1. Varför önskar verksamheten en förändring? Eller är det någon annan 

som önskar en förändring som påverkar verksamheten? Vad är det 
som skaver, känns onödigt krångligt eller svårt. Specificera; är det för 
små/ för stora lokaler, inte effektivt utformade, tekniska problem som 
ljud, luft, tillgänglighet, rumssamband etc. Eller bara för mycket eller 
för lite av något. 

2. Förändringsbehovet som framkom i punkten 1 hur påverkar det 
verksamhetens resurser besparing eller utökning? 

3. Kan behovet lösas av annan part? Annan schemaläggning, andra 
arbetssätt/verktyg, kravnivå, förtätning? 

4. Kan annat användningssätt av befintliga tillgångar, fler som delar, 
nyttjandetid, delas med annan verksamhet, etc göra att 
nyanskaffning kan undvikas.  

5. Införande av ny teknik, nya hjälpmedel, förbättrad kommunikation 
etc. 

6. Beskriv vad ni har i lokaler, personal och övriga resurser samt hur ni 
arbetar idag. 

7. Finns det information som inte kommit med under punkten 1.? Finns 
bakomliggande arbetsmiljöproblem, nära förestående 
omorganisationer, regelförändringar, politiska beslut? 

8. Kommunal verksamhet styra av lagar och paragrafer, måldokument i 
olika former och dignitet. Vilka övergripande mål kan man koppla 
önskad förändring till? 

9. Om ingenting alls görs utan verksamheten fortsätter som hittills vad 
kan då komma att ske? Arbetet kommer inte att kunna utföras på ett 
korrekt och säkert sätt, personal riskerar överbelastning, etc. 

10. När behöver det vara åtgärdat och klart? Detta datum är ju ett datum 
som verksamheten sätter utifrån sin bedömning när dom måste få 
det klart. Sedan kommer det en massa annan input om att det inte 
går förrän då och då men det får man hantera när det kommer 
verksamheten ska bara utgå från sitt behov av att få det klart. Och 
det kan ju vara så att det datumet var igår. 
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11. Hur påverkas behovet av befolkningsprognosen förstärker den 
förändringsbehovet eller försvagar den förändringsbehovet? 

12. Hur påverkar demografin förändringsbehovet, vi vet ju hur många i 
varje åldersgrupp som finns i kommunen och vet således också hur 
många som exempelvis blir 80 år nästa år ganska exakt. 

13. Utvecklingstrender i vår omvärld, ska fler vårdas hemma? Ska fler ha 
pedagogisk omsorg etc. vilket håll går utveckling åt inom 
förändringsbehovets verksamhetsområde.  

14. Kan vi förvänta oss nya politiska direktiv vad står det i dom politiska 
manifesten vad händer om maktbyte i nästa val. 

15. Hur förhåller sig förändringen till medborgaren/brukarens behov? 
16. Myndighetskraven som gäller för verksamheten hur förhåller dom sig 

till önskad förändring. 
17. Och slutligen vad säger lagen?  



  Bilaga 1b 

  2023-01-13

 

Behovsanalys lokalförändring 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet på Orust kommun och centralarkiven 
innehåller handlingar från slutet av 1800-talet fram till idag. Arkiven är en del av 
det nationella kulturarvet och ska enligt arkivlagen (1990:782) 3§ bevaras, 
hållas ordnade och vårdas så de tillgodoser  

1. Rätten att ta del av allmänna handlingar 
2. Behovet av information för rättskipning och förvaltningen, och  
3. Forskningens behov 

Detta ska göras bland annat genom 6§ skydda arkivet mot förstörelse, skada, 
tillgrepp och obehörig åtkomst.  

Som det ser ut nu är:  

 Arkiven är fulla/överfulla och det är idag svårt att ta emot fysiska 
handlingar från verksamheterna.  

 Arkiven är hårt belastade med sättningskador, fuktangrepp och ohyra. De 
allmänna handlingarna riskeras att förstöras.  

En ny lokal skulle ge handlingarna nytt liv och bevaras på ett säkert sätt som 
uppfyller de lagkrav och föreskrifter som finns- vilket inte är fallet i dagens läge. 
Samt förbättra arbetsmiljön för de medarbetare som arbetar/ besöker arkivet.  

 

Kontaktuppgifter 

Datum 

2023-01-17 

Sektor 

Ledning och verksamhetstöd 

Avser verksamhet 

Arkivverksamhet 
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Uppdragsgivare 

Pia Jakobsson 
Hansson 

Theresa Salhammar 

Tfn 

0304-33 40 80 

0303-33 40 79 

E-post 

Pia.jakobssonhansson@oru

st.se 

Theresa.salhammar@orust.

se  

Underskrift 

 

Tfn 

 

E-post 

 

Verksamhetsanalys 
 

1. Gör en risk-och konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen (ABC-
modellen)(SWOT-analys). Finns det organisationsförändringar eller 
förändringar i arbetssätt som påverkar verksamheten och vilka följder får 
det för lokalbehovet?  

 
 
 

 
2. Vilka verksamhetslösningar har utretts innan lokallösningar prövas? Hur 

se historien ut? 
 

En analys av arkiven samt åtgärders utfördes år 2021. Analysen visade att den fysiska 
statusen på kommunens arkivutrymmen inte är bra. Det finns tydliga faktorer som 
indikerar att utrymmena inte är fullgoda, t ex de flesta är inte brandceller, det finns 
vattenledningar dragna inne i arkivutrymmen, det finns fuktinträngning i centralarkivet i 

mailto:Pia.jakobssonhansson@orust.se
mailto:Pia.jakobssonhansson@orust.se
mailto:Theresa.salhammar@orust.se
mailto:Theresa.salhammar@orust.se
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hus 2 och sättningsskador i golv och väggar i centralarkivet i hus 1. Samt ohyra 
förekommer.  

Utöver ovan nämnda problem så finns det annat arkivmaterial som inte bevaras på ett 
bra sätt. Exempel på detta är t ex hängmappssystemet på bygg och det material som 
förvaras i arkivskåp som inte håller tillräckligt hög brandsäkerhet. De många (ca 170) 
arkivskåpen utgör ett säkerhetsproblem för kommunhuset på grund av deras tyngd. 
Dessutom är flertalet av arkivskåpen inte brandsäkra. Utöver detta är de båda 
centralarkiven är fulla/överfulla. 

Åtgärder som utretts/ vidtagits under år 2021:  

 Närarkiv plan 2- där punktbelastningen är för hög. Vissa åtgärder kan sannolikt 
vidtas men sättningar i golv och tak samt fuktinträngningen är svårare att 
hantera. 

 Närarkiven – förstärka väggar mm. Blir svårt att byta ut plåtskåp mot brandsäkra 
skåp – både ur belastningssynpunkt och kostnadsmässigt. 

 Diskussion kring närarkivens funktion – kan några renodlas till arkiv och andra till 
förråd 

 ”Operation gallring” – en vecka då samtliga närarkiv rensades från 
förrådsmaterial samt gallrades. Genomfördes hösten 2021 
 
 

 Ersättningsscanning av vissa handlingar, dock osäkert hur mycket och svårt att få 
ekonomi i det arbetet (pågår) 

 Investering har gjorts i nytt e-arkiv. Detta är ett långsiktigt projekt, som kommer 
att leda till att ökningstakten gällande arkivbehov kommer att avta. Det finns 
dock många dokument som enligt lag måste bevaras i fysisk form. Det är heller ej 
ekonomiskt försvarbart att ersättningsscanna allt som lagen medger 

 Eftersom det också finns ett behov av att förbättra närarkiven, kan eventuellt 
centralarkivet vid receptionen göras om till närarkiv. 

 
 

3. Finns erfarenheter från tidigare verksamhet- och lokalbehovsanalyser  
samt investeringar som kan tas tillvara? Inventera vad som finns och 
gjorts. 
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Kommunens arkivutrymmen och behov- en övergripande analys från 2021 
 

 
4. Vilka andra aspekter än verksamhetens lokaler påverkas av det 

nya/förändrade behovet? Exempelvis resurser och rekryteringar, 
utrustning och möbler m.m? 

 
 
Utöver nya arkivlokaler så behövs det ny inredning till arkivet i form av 
rullhyllor, bokhyllor och arkivskåp. Samt arbetsstation i anslutning till arkivet. 
Möjligtvis hjälp av ett flertal resurser vid själva flytten- att packa alla 
arkivhandlingar, packa upp osv.  
 

 
5. Vilka prioriterade kvalitetskrav ställs som påverkar/förbättrar 

verksamheten.  Funktionsprogram rumssambandsprogram etc. klargör alla 
viktiga detaljer 

 
Arkivet behöver motsvara de krav som ställs utav Riksarkivet RA-FS 2013:4 
 
Arkivlokaler ska placeras där det inte finns uppenbara riskfaktorer i omgivningen. De 
grundläggande kraven i föreskriften är att handlingar som tillhör myndighetens arkiv ska 
förvaras i arkivlokal som ger skydd mot: 

 vatten och skadlig fukt, 
 brand, brandgas och skadlig upphettning, 
 skadlig klimat- och miljöpåverkan, 
 skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst 

 
 

 
6. Vilka prioriterade säkerhetskrav ställs som påverkar/förbättrar 

verksamheten Separata personalentreer, flyktvägar, sekretessrum, 
upplysta gångvägar till och från parkering hållplats, etc. 
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 Arkivlokalerna ska vara en egen brandcell som skyddar handlingarna mot skadlig 
upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning i 120 minuter. Dörrar ska 
vara märkta med brandteknisk klass och ha anslagströskel och automatisk 
dörrstängare. Arkivlokalen ska vara utrustad med ett automatiskt brandlarm. 

 Byggnadens bärande konstruktion ska vara dimensionerad för den belastning 
som arkivet och arkivverksamheten medför. 

 Arkivlokaler ska skyddas mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst. 
 Önskvärt om arkivet delas i två delar så att sekretessmaterial kan vara inlåst och 

mycket gammalt material kan vara inlåst/ förvaras separat.  

 
 

7. Vilka prioriterade miljökrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten? 
 
Vid bedömning av miljön inom byggnaden bör hänsyn tas till risker för 
exempelvis – brandspridning från angränsande utrymmen, – översvämningar 
och inträngande fukt från t.ex. angränsande våtutrymmen, tak, – negativ 
påverkan från luftföroreningar i angränsande utrymmen, samt – påverkan av 
elektriska och magnetiska fält i omgivningen. 
 
Vid bedömning av den yttre miljön bör hänsyn tas till risker för exempelvis – 
brandspridning från angränsande byggnader eller anläggningar, – 
inträngande fukt från t.ex. närliggande vattendrag, negativ påverkan från 
luftföroreningar i omgivningen, t.ex. luftföroreningar från tung trafik eller 
industri, samt – skadegörelse på byggnaden och arkivlokalen.  
 
Idag tränger det igenom fukt i arkivet, den risken kommer försvinna genom 
dessa krav vid nybyggnation.  
 
Vid nybyggnation av arkivet kommer luften förbättras avsevärt vilket är viktigt 
för handlingarnas bevarande samt arbetsmiljön för medarbetare. 
 

 
8. Finns det politiska mål och beslut som ska säkerställas? 
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9. Finns det samordningsmöjligheter med andra verksamhetsbehov (inom 
egen eller annan förvaltning)? 

 
Tanken är att arkivet byggs i samband/ tillsammans med de nya lokalerna för 
Räddningstjänsten och Digitaliseringsenheten.   
 
 

Lokalbehovsanalys 
 

Frågeställning Svar 
Ej aktuellt 
(markera 
med X) 

Typ av verksamhet 
 

Arkivverksamhet  

Lokalisering 
 

  

Vilken yta krävs för 
verksamheten (m2/barn 
etc.) Här går vi på SKR och 
nyckeltal. 
 

Ca 100-150 kvm 

 

Särskilda önskemål/krav 
 

  

Tillåtna antal våningar på 
verksamheten 
 

Enplan 
 

Vilka anordningar behövs 
(lekplatser, solskydd, 
lastkaj, sluss i entrén, etc.) 
 

 

X 
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Vilken typ av funktioner och 
utrymmen kommer 
verksamheten att behöva ta 
fram funktions- och 
rumsprogram. 
 

Önskvärt om arkivutrymmet kan delas i 2 
delar, där mycket gammalt material samt 
sekretessmaterial kan förvaras separat 
(inlåst). På så sätt kan arkivlokalen 
användas mer flexibelt av andra än 
arkivpersonalen. 

 

Antal parkeringsplatser och 
andra funktioner som 
påverkar markytor 
 

Med tanke på att leveranser av ibland 
omfattande och tungt arkivmaterial ska 
kunna ske, är det önskvärt med 
parkeringsplats i nära anslutning till 
arkivlokalen. 

 

Vilka funktioner bör ligga i 
anslutning till varandra? 
Finns samband mellan inre 
funktioner och yttre miljö 
som bör beaktas? T.ex. 
samordning av kök, 
gympahallar etc. för skolor) 
 

Kund ska kunna komma till det fysiska 
arkivet och få ta del av allmänna 
handlingar. Bör därför finnas ett rum i 
anslutning till arkivet där kund kan 
studera/forska i de handlingar man fått ta 
del av. Samt arbetsstation för hantering av 
arkivhandlingar och för arkivarie att arbeta 
vid behov.  

 

Antal avdelningar (ex 
förskola) 
 

 
X 

Antal elever/barn/ åldringar 
 

 X 

Bedömning av 
personalantal och vilka 
yrkeskategorier som 
kommer nyttja lokalen. 
 

Arkivarie, arkivassistent samt kunder/ 
medborgare som kommer för att ta del av 
allmänna handlingar enligt TF  

Miljöpåverkan närmiljö 
 

 X 

Vägnät (påverkan, behövs 
ombyggnation etc.) 
 

 
X 
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Krävs speciella 
installationer för exempelvis 
IT, telefoni och larm 
 

Larm till arkivlokalen så ej obehöriga kan 
gå in, kopiator, nätverk bör finnas i 
anslutning till arkivlokalerna (ej i).  

 

Krävs speciella 
anpassningar ur 
tillgänglighetssynpunkt 
utöver lagkrav 
 

Nej 

 

Varutransporter 
 

 X 

Skolskjuts   
 

 X 

Tidsram för förstudien 
 

  

Tidsram för projektet 
 

  

Övriga upplysningar/bra att 
veta 
 

Syftet med förändringen skulle vara att 
skapa arkivytor som motsvarar de krav 
som ställs av Riksarkivet. Detta för att de 
dokument som vi enligt lag måste spara i 
fysisk form inte ska riskera att förstöras 
av t ex fuktangrepp. 

 

 

Övriga upplysningar/bra att 
veta 
 

 
 

Övriga upplysningar/bra att 
veta 
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Nyttobeskrivning 
Värderingsaspekter Beskrivning av effekter och konsekvenser 

Effektiviseringspotential 

 

Vid en flytt kommer arkivet ställas i bra ordning, kommer bli 
lättare att söka ut handlingar och säkerställa att det som är 
sekretessklassat är ordentligt skyddat. Blir mer tillgängligt 
för medborgare att få ta del allmänna handlingar, både 
genom utsökande samt besök och få ta del av handlingar 
på plats och forska.  

 

Om inget görs (0-
alternativ) 

 

Allmänna handlingar kommer bli förstörda pga luftfuktighet 
och skadeangrepp i dagens arkivlokaler 

Risk för arbetsskador hos medarbetare pga. den höga 
luftfuktigheten 

Sociala och kulturella 
värden 

 

Myndighetens arkiv är en det av det nationella kulturarvet 
och ska enligt lag bevaras genom god arkivvård som är 
specificerat enligt arkivlagen.  

 

Ekologiska värden 

 

 

 

Annat 

 

 

 

 



   Datum Diarienummer 1(3) 
  2023-02-24 KS/2023:379 
 

 

 

Kommunförvaltning 
Pia Jakobsson Hansson 
telefon 0304-334080 
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se 
 
 
Generellt bevarande- och gallringsbeslut - 
Bevarande och gallring av pappershandlingar efter skanning. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Allmänna handlingar i pappersform som skannats får gallras vid inaktualitet, dvs. 
efter kontroll av att den skannade versionen är likalydande med 
ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna inte längre behöver 
sparas av annan anledning 

2. Varje myndighet har själv att utreda vilka handlingar som kan behöva sparas viss 
tid efter skanning om det behövs för bevisvärde eller av andra skäl.  

3. Varje myndighet som önskar gallra räkenskapsinformation i pappersform efter 
skanning och under den lagstadgade minsta bevarandetiden har själv att söka 
tillstånd hos Skatteverket. 

4. Varje myndighet ska dokumentera tillämpningen av detta beslut. 
5. Endast skanning med hjälp av bildfångsteknik är tillåten. 
6. Från gallring efter skanning undantas pappershandlingar där underskrift eller 

andra autentiserande element krävs på grund av bestämmelser i lagstiftning.  
7. Beslutet gäller retroaktivt för allmänna handlingar som tillkommit från och med 

1 januari 2007. Beslutet får användas inom alla verksamhetsområden.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Generellt bevarande- gallringsbeslut gällande gallring av pappershandlingar efter 
skanning som gäller för alla verksamheter på Orust kommun.  
 
I dagens dokumenthanteringsplaner för myndigheterna inom Orust kommun anges 
rätten att gallra efter skanning. Detta gäller dock endast från när 
dokumenthanteringsplanerna har beslutats år 2020 och 2021. Detta beslut förtydligar 
vad som får gallras och hur beslutet ska tillämpas. Samt med retroaktiv tillämpning att 
gallra pappershandlingar som tillkommit från 1 januari 2007- då 
ärendehanteringssystemet LEX togs i bruk och där idag väldigt mycket handlingar 
återfinns för stora delar av förvaltningen.  



   Datum Diarienummer 2(3) 
  2023-02-24 KS/2023:379 
 

 

Utredning 
Den offentliga verksamheten blir alltmer digitaliserad, vilket medför att myndigheter 
handlägger ärenden med hjälp av elektroniska handlingar. 
  
Effektiviteten och flexibiliteten ökar då handläggaren snabbt får åtkomst till handlingar 
oberoende av var denne befinner sig. Förvaltningen upprättar i stor utsträckning 
handlingar i elektroniskt skick redan från början och erbjuder olika sätt för enskilda att 
lämna in handlingar i ett elektroniskt skick, exempelvis genom e-tjänster. Parallellt med 
det brukar förvaltningen ta emot och upprätta en del handlingar på papper. De 
handlingar som kommer in eller upprättas på papper kan skannas in för att möjliggöra 
en fortsatt elektronisk ärendehandläggning. För att inte behöva hantera och förvara 
både pappersoriginal och elektroniska kopior kan förvaltningen gallra pappersoriginalen. 
 
Underlag till beslutet kommer ifrån Arkivlagen (se nedan), Riksarkivets föreskrifter och 
allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning (RA-FS 2021:1) samt 
Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgsstad Beslut (diarienummer 
393/15 73)  
 

Nuläge 
Det är ett flertal verksamheter vars närarkiv tyngs av handlingar som utgör en 
dubblering av information. Detta eftersom man i flera år har bevarat handlingar på 
papper trots ett tillfredställande ärendehanteringssystem.  
Att handlingar finns i flera kopior, både i pappersform och digitalt gör det svårt att i 
framtiden spåra handlingarnas autencitet och rättsäkerhet. Det skapar redan idag 
problem vid utlämnande av allmän handling att fastställa vilken som är 
originalhandlingen samt att återfinna rätt information då den behöver sökas upp på flera 
ställen.  
 

Bedömning  
Gallring syftar till att närarkiven och centralarkivet inte ska tyngas av handlingar som 
saknar påtagligt informationsvärde, som bara utgör en dubblering av information.  

Utifrån Arkivlagen 10 § får allmänna handlingar gallras. Vid gallring skall dock alltid 
beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall 
kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket: Myndigheternas arkiv ska 
bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 
   1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
   2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
   3. forskningens behov 



   Datum Diarienummer 3(3) 
  2023-02-24 KS/2023:379 
 

 

Att förstöra pappersoriginal som har skannats så att elektroniska kopior har framställts 
räknas som gallring.  De generella föreskrifterna om gallring efter skanning tillåter att 
handlingarna gallras med den frist som myndigheten själv fastställer.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-24 
Rutin för tillämpning av beslut om bevarande och gallring av pappershandlingar efter 
skanning 
 

Beslutet skickas till 
Arkivarie 
 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltning 
 
 
Pia Jakobsson Hansson 
Chef Administrativa enheten



Dokumenttyp Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 

Riktlinje Kommunstyrelsen KS / xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-
xx) Giltlighetstid fr.o.m –t.o. m Dokumentansvarig i förvaltningen Senast reviderad dnr, beslutsparagraf 
(beslutsdatum) 

20xx-xx-xx – Gäller tills vidare Sektorchef xxxx KS 
/20xx:NNNN § NNN (20xx-xx-xx) 
Gäller för målgruppen Kontakt om styrdokumentet 

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

Bevarande och gallring av pappershandlingar efter skanning 

 

Inledning 
Den offentliga verksamheten blir alltmer digitaliserad, vilket medför att 
myndigheter handlägger ärenden med hjälp av elektroniska handlingar. 
Förvaltningen upprättar i stor utsträckning handlingar i elektroniskt skick redan 
från början och erbjuder olika sätt för enskilda att lämna in handlingar i ett 
elektroniskt skick, exempelvis genom e-tjänster. Parallellt med det brukar 
förvaltningen ta emot och upprätta en del handlingar på papper. De handlingar 
som kommer in eller upprättas på papper kan skannas in för att möjliggöra en 
fortsatt elektronisk ärendehandläggning. För att inte behöva hantera och förvara 
både pappersoriginal och elektroniska kopior kan förvaltningen gallra 
pappersoriginalen.  

Rutinens syfte och målgrupp 
Gallring retroaktivt och i framtiden syftar till att närarkiven och centralarkivet inte 
ska tyngas av handlingar som saknar påtagligt informationsvärde, som bara utgör 
en dubblering av information. 

Rutinen gäller för alla verksamheter inom Orust kommun och gäller retroaktivt för 
allmänna handlingar som tillkommit från och med 1 januari 2007.  

Relaterade dokument 
Underlag till beslutet kommer ifrån Arkivlagen (1990:782)), Riksarkivets 
föreskrifter och allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning 
(RA-FS 2021:1) samt Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och 
Göteborgsstad Beslut (diarienummer 393/15 73)  
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Rutin 
Allmänna handlingar i pappersform som skannats får gallras vid inaktualitet, dvs. 

efter kontroll av att den skannade versionen är likalydande med 

ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna inte längre behöver 

sparas av annan anledning 

Myndigheten ska dokumentera och besluta om den praktiska tillämpningen av 

beslutet i sin dokumenthanteringsplan. Vid tillämpningen ska myndigheten 

dokumentera följande:  

 från och med när det ska tillämpas 

 hur den egna myndigheten ska hantera skanning av pappershandlingar 

(t.ex. vilka handlingstyper som ska skannas samt eventuella undantag)  

 hur den egna myndigheten ska hantera handlingar i digital form (t.ex. att 

inga inkomna digitala handlingar ska skrivas ut på papper) 

 vilka handlingstyper som ska gallras efter skanning  

 vilka handlingstyper som inte ska gallras efter skanning (till exempel 

handlingar som behövs för bevisvärde eller andra skäl) 

Verkställande av gallring  

Gallring utifrån gallringsfristerna i framställan får verkställas under förutsättning 

att:  

 föreskriven bearbetning, redovisning eller kontroll har slutförts 

 tidsfrist för revision, taxering eller preskription har gått ut 

 betydelsen har upphört för styrkande av rättigheter och skyldigheter samt 

övrig betydelse från rättslig synpunkt.  
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Gallringsfrist räknas från utgången av det år handlingen upprättats hos eller 

inkommit till myndigheten 

Gallring av pappershandlingar efter skanning  
När man skannar en handling som kommit in till eller upprättats vid en myndighet 

skapas en digital kopia av handlingen. Den inskannade elektroniska kopian är den 

handling som myndigheten kommer att hantera i den dagliga elektroniska 

dokumenthanteringen. För att få göra sig av med originalhandlingen och endast 

bevara det digitala exemplaret (kopian) av handlingen krävs ett beslut om 

gallring. För att kunna gallra pappershandlingen krävs dessutom att den inte 

behövs för att garantera äktheten. För att kunna gallra pappersoriginalet och 

endast bevara det skannade exemplaret krävs vidare att det senare framställts på 

ett sätt som säkerställer ett elektroniskt bevarande. I lagen om kommunal 

redovisning (1997:614) föreskrivs att räkenskapsinformation ska bevaras i 

ursprunglig form under tio år (fram till och med det tionde året efter utgången av 

det kalenderår då räkenskapsåret avslutades). Skatteverket får dock tillåta att 

gallring sker tidigare. För att få gallra exempelvis leverantörsfakturor i 

pappersform efter skanning måste myndigheten alltså inneha sådant tillstånd 

från Skatteverket. För kommunala bolags del finns motsvarande bestämmelser i 

bokföringslagen (1999:1 078); här är dock tidsperioden sju år. 

Handlingstyper och ärenden kan behöva sparas på papper en viss tid efter 
skanning 
Ett mediebyte medför alltid någon form av informationsförlust framför allt 

beträffande möjligheten att bedöma handlingarnas autenticitet. Vissa handlingar 

som skannats kan gallras efter viss tid när en bedömning visar att de inte längre 

behövs för bevisvärde eller av andra skäl. Följande handlingstyper och ärenden 

kan behöva sparas på papper en viss tid efter skanning, oavsett om de upprättats 

inom den egna myndigheten eller har kommit in och skannats: 
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 Justerade protokoll 

 Avtal och kontrakt 

 Äganderättshandlingar 

 Undertecknade originalhandlingar rörande tvångsvård av patienter 

 Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande 

 Handlingar som behövs för bevisvärde 

 Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra egenskaper 

inte tillfredsställande kan bevaras enbart som skannad bild 

Utifrån denna lista bör samtliga myndigheter vid införandet av rutiner som 

innebär att pappershandlingar skannas och förstörs gå igenom sina ärenden och 

handlingar och ta ställning till vilka ärende- och/ eller handlingstyper som bör 

sparas på papper en viss tid även efter att de skannats. 

Förutsättningar för enhetlig och kvalitetssäker skanning  
Pappersoriginalen får inte gallras förrän läskontroll skett och fel har åtgärdats. 

För att uppfylla villkoret om lika lydelse fordras sådana rutiner och kontroller som 

ger betryggande garanti för att den skannade versionen är likalydande med 

ursprungshandlingen. Hela kedjan av hårdvara, mjukvara och användarrutiner ska 

bidra till att den skannade informationen har de rätta tekniska egenskaperna.  

Bildfil  
När en pappershandling skannas skapas en bildfil. Detta innebär att man t.ex. 

inte kan söka i texten i ett skannat dokument. Vissa system för skanning 

möjliggör att man enbart sparar en teckentolkad text (optisk teckentolkning, 

OCR). För arkiveringsändamål är det i regel nödvändigt att bevara handlingens 

utseende, inte enbart den text som man extraherat ur handlingen med hjälp av 

OCR. System som enbart sparar teckentolkad text får därför inte användas för 

information som ska bevaras. 
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Inställningar och användning av skanner 
Kommunstyrelsen har valt att i tillämpliga delar följa Riksarkivets föreskrifter och 

allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad 

behandling) RA-FS 2009:2 för digitala bilder.  

Filformat  
Filformat som ska användas vid skanning ska följa Riksarkivets 

rekommendationer.  

Upplösning  
För kontorsdokument ska upplösningen normalt vara minst 300 dpi (dots per 

inch). Högre upplösning än 300 dpi kan behövas i vissa fall - läsbarheten avgör. 

En hög upplösning är särskilt viktig om man skannar fotografier eller handlingar 

som av olika skäl är mindre tydliga.  

Färg eller svartvitt   
Om det är bäst att skanna i färg eller svartvitt beror på flera faktorer:  

Färg - Handling som innehåller viktig information i gråskala eller färger, till 

exempel fotografier (både i färg och svartvitt) eller färglagda diagram, ska 

skannas i färg.  

Svartvitt - Handling i svartvitt utan gråskala, till exempel svart text på vit 

bakgrund, kan skannas i svartvitt.  

Kontroll av resultatet  
Det är nödvändigt att kvalitetssäkra resultatet vid skanningen så att det uppfyller 

vissa krav:  

 Ingen information ska gå förlorad (t.ex. genom att någon dimension eller 

annan betydelsebärande enhet har valts bort, eller att det inte går att läsa 
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en uppgift av en viss storlek) - resultatet ska vara likalydande med 

originalet 

 Resultatet ska vara tydligt så att det enkelt går att läsa  

De olika tekniska kraven (upplösning, filformat, eventuell komprimering, god 

teckentolkning med mera) ska vara uppfyllda 

 

Undantag 
 

Från gallring efter skanning undantas pappershandlingar där underskrift eller 

andra autentiserande element krävs på grund av bestämmelser i lagstiftning.  

Förvalta rutinen 

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 rutinen ansvarar för att ta del av och efterleva den. 

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



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2023-02-14 KS/2023:295 
 

 

 

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

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
I Kommunallagen 5 kap, § 35 framgår det att en motion bör beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom 1 år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen 
anmälas till fullmäktige inom samma tid.  
Fullmäktige kan då välja att avskriva motionen från vidare handläggning, ett sådant 
beslut bör dock motiveras tydligt (2017:725). 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 ska kommunstyrelsen en gång varje år 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska enligt 
arbetsordningen göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april. 

Den 14 februari 2023 fanns det en motion som var behandlad av kommunstyrelsens 
arbetsutskott och som kommer att behandlas av kommunstyrelsen i februari, därefter av 
kommunfullmäktige i mars. Denna motion kommer att överstiga handläggningstiden 
om ett år med cirka 2 veckor. Utöver detta finns inga ytterligare obehandlade motioner 
med en handläggningstid som överstiger ett år. En redovisning över de motioner som är 
obesvarade per den 14 februari 2023 finns med som underlag till denna tjänsteskrivelse. 

Utredning 
Under perioden 2022-01-01 till 2022-12-31 inkom 27 motioner. Detta kan jämföras med 
10 stycken inkomna motioner 2021 och 9 stycken inkomna motioner under 2020. 
Man kan därmed se en tydlig ökning av inkomna motioner under året som gått.  
Förvaltningen eftersträvar att besvara motioner inom den tidsgräns som är reglerad i 
kommunallagen och har till största del gjort det även under det passerade året. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2023-02-14 KS/2023:295 
 

 

Redovisning av obesvarade motioner per den 2023-02-14 
 

Beslutet skickas till 
Administrativa enheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Pia Jakobsson Hansson  Emelie Werling Söderroos 
Administrativ chef  Kommunsekreterare



Diarienummer Motionens namn Motionär Inkom datum Kommentar

KS/2022:824 Motion om att införa ett pantsystem för marint skräp Kia Nordqvist (MP), Susanne Andersson (MP) 2022-04-29

KS/2022:826 Motion om att utlysa klimatnödläge i Orust kommun Susanne Andersson (MP) 2022-04-29

KS/2022:828 Motion om mer kontinuitetsskogsbruk i Orust kommun

Kia Nordqvist (MP), Susanne Andersson (MP) 2022-04-29

Svar anmält till utskottet 

för samhällsutveckling i 

mars

KS/2022:850
Motion om att underlätta installation av solpaneler på 

privata hus Martin Reteike (MP) 2022-05-01

KS/2022:977 Motion om att stärka och trygga elförsörjningen i kommunen
Lars Larsson (C) 2022-05-30

KS/2022:991 Motion om att utveckla kollektivtrafiken på Orust Rolf Sörvik (V) 2022-06-02

KS/2022:1259 Motion om utträde ur Mayors for Peace Kent Kihl (KD) 2022-08-04

KS/2022:1267 Motion medlemskap i klimatkommunerna Kent Kihl (KD) 2022-08-08

KS/2022:1278 Motion personalsituationen Kent Kihl (KD) 2022-08-11

KS/2022:1569 Motion om att anpassa regelverk till solelsproduktion Rolf Sörvik (V) 2022-10-04

KS/2022:1570 Motion om att byta namn på vandringsleder Rolf Sörvik (V) 2022-10-04

KS/2022:1711
Motion om att införa insynsplatser i styrelser/nämnder och 

utskott
Elise Norberg Pilhem (V), Rolf Sörvik (V) 2022-11-07

Svar anmält till 

kommunstyrelsens 

arbetsutskott i mars

KS/2023:148 Motion om skolgården, Ellös skola Börje Pettersson (C) 2023-01-30

KS/2023:149
Motion om infriande av utlovad användning utav 

skolbussarna Börje Pettersson (C) 2023-02-02

Redovisning av obesvarade motioner 2023-02-14



                                   Bilaga 4 2023-
01-23

  1

SLUTRAPPORT 

Projekt 
Utbyte av värmepanna på Ängås skola, Projekt nr. 2203, KS/2021:84 

Sammanfattning 
Två oljepannor och en pelletspanna på Ängås skola var uttjänta och 
behövde ersättas. Projektets mål var att förnya 
uppvärmningsanläggningen med bergvärme och samtidigt minska 
driftkostnaderna. Anläggningen har varit i drift 13 månader och den nya 
energianvändningen är 30 % lägre än förväntat. 
 
Uppnått resultat  
Driftkostnaderna har minskat, ca 700 tkr per år. Elanvändningen för 
uppvärmning är ca 150 MWh per år jämfört med förväntat resultat 200 
MWh. Inga driftstörningar som inneburit problem för verksamheten har 
noterats sedan anläggningen togs i full drift i december 2021. 

Kostnad 
Kostnaderna underskred budget med 11 %. Budget enligt preliminära 
projektplanen var 8,4 mkr för hela projektet och var inte fördelad på olika 
poster. Jämfört med kalkylunderlaget beror resultatet främst på lägre 
ÄTA-kostnader än förväntat.  
  

Konto/Aktivitet Budgeterat Utfall Avvikelse 

Byggherrekostnad   207 tkr  

Entreprenadkostnad   7150 tkr  

ÄTA kostnad   118 tkr  

Total kostnad för projektet  8400 tkr 7475 tkr 11 % 

 
 
Tidplan 



2023-01-23 /Johan Andersson, johan.andersson@orust.se, tel 33 41 66 2

Entreprenaden startade enligt plan och provisorisk varmvattenproduktion 
var igång slutet av juni och provisorisk värme var igång i september. 
Bergvärmepumparna driftsattes i början av november och slutbesiktning 
var 11/11- 2021 cirka en månad efter avtalad tid enligt kontraktet. 
Anläggningen hade dock brister som innebar en fortsatt slutbesiktning. 
Fortsatt slutbesiktning genomfördes 7/12- 2021 då entreprenaden 
godkändes.  

 
Kvarstående arbete 
Injustering samt en mindre åtgärd förväntas vara klar januari 2023.  

Mottagare 
Projektet är ett förvaltningsprojekt som inneburit driftsäkerhet och lägre 
driftkostnad.  
 
  



2023-01-23 /Johan Andersson, johan.andersson@orust.se, tel 33 41 66 3

Erfarenheter 
Entreprenören hade långa leveranstider på rör-detaljer som gjorde att 
projektet hamnade i bakkant på tidschemat och innebar provisorisk 
elvärme under hela oktober vilket kostade ca 50 tkr extra i driftkostnader. 
Förseningar var risker som identifierades i projektplanen men 
accepterades. En längre tid mellan tilldelning och byggstart hade 
underlättat för entreprenören, i planering, projektering och även gett tid 
till oförutsedda händelser.      

 
 

 
Projektledare Johan Andersson 

Orust den 2023-01-23 

 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2023-02-21 KS/2021:84 
 

 

 

Kommunförvaltningen 
Johan Andersson 
telefon 0304-334166 
e-post: johan.andersson@orust.se 
 
 
Beslutspunkt 4, utbyte av värmepanna på Ängås skola 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Att godkänna slutrapport av Utbyte av värmepanna på Ängås skola och lägga 

ärendet till handlingarna  

Sammanfattning av ärendet 
Två oljepannor och en pelletspanna på Ängås skola var uttjänta och behövde ersättas. 
Projektets mål var att förnya uppvärmningsanläggningen med bergvärme och samtidigt 
minska driftkostnaderna. Projektet höll budget men missade färdigställandetid enligt 
tidplan med en månad. Inga driftstörningar som inneburit problem för verksamheten 
har noterats sedan anläggningen togs i full drift i december 2021 och 
kostnadsbesparingen har hittills varit 30 % bättre än förväntat. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport 2023-02-21 
Projektmodell Bilaga 4 Slutrapport 2023-01-23  

Beslutet skickas till 
Sektor samhällsutveckling 
Ekonomienheten 

 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 
Johan Andersson 
Handläggare



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2023-02-27 KS/2023:394 
 

 

 

Kommunförvaltningen 
Ann-Katrin Otinder 
telefon 0304-334191 
e-post: ann-katrin.otinder@orust.se 
 
 
Antagande av Arbetsmiljö-och personalbokslut 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Anta Arbetsmiljö-och personalbokslut 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor Ledning- och verksamhetsstöd har i uppdrag att årligen göra en sammanfattning 
av föregående års arbetsmiljöhändelser i form av ett bokslut. Syftet är att säkerställa att 
en återkoppling av arbetsmiljön sker till kommunstyrelsen som är ytterst ansvarig för 
arbetsmiljön i Orust kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-27 
 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
Administrativa enhet 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ann-Katrin Otinder 
HR chef
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personalbokslut 
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Inledning 
Året 2022 började vi se ljuset i tunneln när det gällde pandemin. Tyvärr 
drabbades vi av ett nytt mörker i form av Rysslands invasionskrig i Ukrania. 
Återigen visade verksamheterna en fantastisk förmåga till anpassning och gjorde 
sig redo att ta emot flyktingar och på annat sätt stötta i det som man kunde. Vi 
har fortsatt haft höga sjuktal då man har varit ombedd att stanna hemma vid 
symptom i framför allt omsorgen. Januari och februari var något av 
rekordmånader när det gällde sjukdom då även våra ”vanliga” förkylningar, 
influensor  mm verkade vakna till liv. Vi har arbetat mycket med att komma till 
rätta med våra sjuktal vilket beskrivs i detta bokslut. Vi har som vanligt genomfört 
vår medarbetarenkät och glädjande nog så ligger vi kvar på samma nivå eller har 
höjt oss på samtliga frågor i enkäten. Andelen som anger att de är stolta/nöjda 
över att arbeta i Orust kommun är 89,6 mot förra årets 87,5 och 86,2%  skulle 
rekommendera oss som arbetsgivare. Arbetet med onboardingprocessen har 
fortlöpt och som en del i detta finns nu ett digitalt anställningsavtal med en 
integration till lönesystemet. Detta digitala anställningsavtal används av ca en 
tredjedel av kommunens chefer och målet är att samtliga ska använda det. 

 

 
 
 
Ann-Katrin Otinder 
HR chef 
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Arbetsmiljöarbete  

Hälsofrämjande insatser 
2022 bestod friskvårdsinsatserna av ett friskvårdserbjudande där 
kommunanställda fick ansöka om bidrag för friskvårdsaktiviteter. 
Friskvårdbidraget var 800 kr per år och anställd och under året beviljades 660 
ansökningar om friskvårdsbidrag vilket glädjande nog var 125 fler än föregående 
år.  
 

 
 

 
 

 
Arbetsanpassning i HRs regi 
Det finns stora krav på arbetsgivaren att anpassa arbetet för att undvika ohälsa 
och för att återfå sjukskrivna medarbetare i tjänst. Dock finns det en praxis som 
säger att en medarbetares arbetsanpassning inte får generera sämre arbetsmiljö 
för någon annan. Beroende på vilken verksamhet man arbetar i finns det olika 
förutsättningar för hur arbetat kan anpassas. I syfte att ge alla verksamheter 
samma möjligheter att anpassa arbetet vid återgång efter sjukdom och att 
möjliggöra så att sjukrivna medarbetare snabbare kan återgå i tjänst infördes en 
ny rutin den 1 september 2021, som kallades arbetsanpassning i HRs regi.  
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Rutinen innebar att HR enheten betalar lönekostnaden för medarbetare som har 
en 25 % arbetsförmåga och har en prognos att kunna återgå till sitt ordinarie 
arbete. Medarbetaren kan då arbeta utöver ordinarie bemanning på sin ordinarie 
befattning och arbetsplats och bli helt ersatt av en vikarie vilket innebär att 
arbetet kan anpassas utifrån individens förmåga. Arbetsanpassning i HRs regi 
kan fortgå i max 4 månader och utökas medarbetarens arbetsförmåga med mer 
än 25 % återgår kostnaden till ordinarie verksamhet. 

En utvärdering av rutinen genomfördes, ett år efter införde, i september 2022. 
Den visade att de 13 medarbetare som omfattas under året hade 2 st åter blivit 
sjukrivna på 100 %, 8 st ökat sin arbetsförmåga delvis eller helt i sin 
sysselsättningsgrad och 2 st hade en pågående anpassning samt 1 person slutat 
på egenbegäran. Vid återrapportering av utvärderingen på kommunens 
samverkansgrupp under hösten konstaterade både fackliga företrädare och 
arbetsgivarrepresentanter att rutinen fallit väl ut och haft ett gott resultat och 
beslut togs att förlänga rutinen ett år till.  

 
 

Viktiga händelser under året 

Under året har processen med att ta fram en medarbetarplattform slutförts och 
nu pågår ett arbete med att skapa en film som beskriver 
medarbetarplattformen på ett enkelt, tydligt och attraktivt sätt. Ett arbete med att 
skapa en chefsplattform är inlett och uppstarten av detta arbete genomfördes i 
samband med chefdagarna i oktober. En process för att arbeta med aktiva 
åtgärder enligt diskrimineringslagstiftningen är utarbetad och pågår nu ute i 
verksamheterna. Medarbetarenkäten är genomförd och påvisade ett 
fantastiskt resultat där vi i princip har ett förbättrat resultat på samtliga områden. 
Arbetet med onboardingprocessen har fortlöpt och som en del i detta finns nu 
ett digitalt anställningsavtal med en integration till lönesystemet. Detta digitala 
anställningsavtal används av ca en tredjedel av kommunens chefer och målet är 
att samtliga ska använda det. Ett projekt har pågått under året med syftet att 
förflytta bemanningsenheten från omsorgen till Sektor ledning och 
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verksamhetsstöd. Syftet är att bli en centraliserad bemanningsenhet organiserad 
under HR enheten som nu även kommer att stötta Sektor lärande och Sektor 
samhällsutveckling med bland annat korttidsrekrytering. Den centraliserade 
bemanningsenheten startar upp 2023-03-01. Utbildningen i arbetsmiljö för chefer 
och skyddsombud har under året utökats till att omfatta fler utbildningstimmar 
och cheferna har under året erbjudits utbildning  inom rekrytering, lönesättning, 
samverkan, diskriminering samt rehab. I september genomfördes en 
introduktionsdag för alla nyanställda och detta var den första introduktionsdagen 
sedan september 2019 p g a  pandemin. 

 
Medarbetarenkät  
Den årliga medarbetarenkäten genomförs i november varje år och skickas ut till 
samtliga medarbetare som har en registrerad mailadress. Det finns även 
möjlighet för övriga medarbetare att besvara den via en länk på intranätet. Årets 
enkät besvarades av 941 personer vilket ger en svarsfrekvens på 71%.  

Medarbetarenkäten innehåller främst frågor om den Organisatoriska- och sociala 
arbetsmiljön men också frågor som hänför sig till diskriminering som om man 
exempelvis varit utsatt för sexuella trakasserier. I enkäten finns invägt ett antal 
frågor som mäter HME som står för hållbart medarbetarengagemang. HME är en 
utvärdering av delar av den arbetsgivarpolitik som kommunen bedriver och hur väl 
vi har skapat, tillvaratagit och upprätthållit ett stort medarbetarengagemang som 
är en av de viktigaste faktorerna för en organisation att nå goda resultat. 
Modellen är framtagen av SKR.  

Nedan redovisas ett urval frågor från enkäten. Staplarna anger den procentuella 
fördelningen mellan de olika svarsalternativen. Värden inom parentes är förra 
årets värde.  

Motivationen hos våra medarbetare har höjts under det gångna året till ett 
medelvärde på 4,33 (4,24). Hela 95,9% (93 %) av våra medarbetare väljer något av 
de två bästa svarsalternativen i frågan om deras arbete känns meningsfullt. 84 % 
valde något av de två bästa svarsalternativen gällande att de lär nytt och 
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utvecklas i sitt dagliga arbete vilken även där är en höjning från föregående år (81 
%). I medelvärde är det en höjning från 4,11 till 4,17. 83,9% anger att de ser fram 
emot att gå till jobbet och även där ökar medelvärdet till 4,21 (4,10). 
Medarbetarna känner sig uppskattade och att man får förtroende och 
förutsättningar av sin chef och vi har höjt oss i det totala medelvärdet på delindex 
gällande ledarskap 4,25 (4,16). Även gällande styrningen så höjer vi oss i delindex 
till 4,22 (4,18). Det är återigen frågan gällande om målen följs upp och utvärderas 
på ett bra sätt som är det lägsta värdet inom styrning.   

Det är ett bra samarbetsklimat och en god gemenskap i våra arbetsgrupper där 
man kan känna stöd från sina kollegor. Medelvärdet gällande gemenskap i 
arbetsgruppen ligger kvar på samma höga nivå och har samma medelvärde som 
året innan 4,53. Medarbetarna verkar känna stor påverkansmöjlighet i 
planeringen av hur arbetet ska utföras då frågan har ett medelvärde på 4,28 
(4,21). Däremot är upplevelsen att man i arbetet ofta har krav som går emot 
varandra och det är en av de frågor där vi har lägst medelvärde 3,46. Andra frågor 
som vi historiskt har haft lägre värden på är de frågor som är relaterade till stress. 
Roligt är dock att vi i denna mätning höjer oss på alla dessa frågor. Reflektion:  
3,59 (3,43), rimlig arbetsmängd 3,61 (3,53), lägga tankarna åt sidan på ledig tid 
3,68 (3,63), tid för återhämtning och pauser under jobbet 3,74 (3,67).    

Sett till procent har det skett en minskning gällande hur många som upplever sig 
ha blivit utsatta för kränkande särbehandling under 2022, 6,4 % (6,7%). Det är 
totalt 60 personer som anger att man varit utsatt för kränkande särbehandling av 
en kollega eller chef de senaste 12 månaderna.  Gällande om man upplever sig 
varit utsatt för sexuella trakasserier av en chef eller kollega är det procentuellt 
samma nivå 0,4% (0,4%) vilket är 4 personer.  Gällande trakasserier som då är en 
kränkning kopplat till någon av våra diskrimineringsgrunder så har det minskat till 
1,6 % (1,7 %) och handlar om totalt 15 personer. Det är främst ålder och kön som 
man anger är anledningen till trakasserierna. Det är en rejäl ökning gällande hur 
många som anmält händelserna till arbetsgivaren, 35,1% (23,4%) dock minskar 
upplevelsen av att man fick det stöd man behövde från 53,3% till 30 %. Även om 
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fler svarar att de anmält händelsen så är det fortsatt många som väljer att inte 
göra det. Dessa fick en följdfråga om anledningen till detta. Som anledning anger 
ca 16 % att de själva hanterat situationen och beteendet upphörde, ca 27 % anger 
att de ville/vågade inte, ca 16 % visste inte var de skulle vända sig och ca 41 % 
”annat”. 

Stor andel av medarbetarna anser att de har goda förutsättningar 64,3% (62,1%) 
eller delvis har goda förutsättningar;  31,2% att förena arbete med att vara 
förälder. 4,5% (7,5%) anger nej. Det motsvarar 14 personer.  

Sammantaget ligger vi kvar på samma nivå eller har höjt oss på samtliga frågor i 
enkäten vilket såklart är glädjande att se. 89,6% (87,5%) anger att de är 
stolta/nöjda över att arbeta i Orust kommun och 86,2% (84 %) skulle 
rekommendera oss som arbetsgivare. 

Ser man på arbetsmiljön utifrån hur kvinnor och män rapporterat så är det störst 
skillnader gällande hur man upplever sitt arbete som meningsfullt samt om man 
lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete till kvinnors fördel medan om man har 
tid för reflektion och eftertanke i sitt arbete samt möjlighet till återhämtning 
genom pauser/raster under arbetspasset är till männens fördel.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitt arbete känns meningsfullt 
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Jag ser fram emot att gå till arbetet 
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Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 
arbete 
 
 
 
 
 
 
Jag ser fram emot att gå till arbetet 
 
 
 
 
 
 
 
Min närmaste chef visar förtroende för 
mig som medarbetare 
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Min närmaste chef ger mig 
förutsättningar att ta ansvar i mitt 
arbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Min närmaste chef visar uppskattning 
för mina arbetsinsatser 
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Jag är insatt i min arbetsplats mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 
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Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur mitt arbete ska utföras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jag vet vad som förväntas av mig i mitt 
arbete 
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Vid behov kan jag få hjälp från mina arbetskamrater för att lösa mina 
arbetsuppgifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater 
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I mitt arbete ställs sällan krav som går mot varandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På min arbetsplats finns tillräckligt med personal för att kunna utföra vårt 
arbete 
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Har du varit utsatt för kränkande särbehandling i arbetet under de senaste 12 
månaderna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag är stolt/nöjd över att arbeta i Orust kommun 
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Jag rekommenderar gärna Orust kommun som arbetsgivare 
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Uppföljning av arbetsgivarens Arbetsmiljö- och samverkansansvar 
Alla kommunens chefer har fått svara på en enkät om hur de under året arbetat 
med arbetsmiljö och samverkan på sina respektive enheter. 65 chefer svarade på 
enkäten vilket ses som en svarsfrekvens på 100 % då det är de chefer som haft 
möjlighet att svara (övriga chefer frånvarande exempelvis sjukskrivna, 
föräldralediga). Enkäten är inte anonym så vi kan följa upp vår arbetsmiljö och 
samverkansansvar på ett bra sätt. I årets enkät har det tillkommit ett 
svarsalternativ för att visa ett mer rättvisande resultat,  ”Nej då jag är nyanställd 
chef” då det är flera nya chefer i organisationen som kanske inte hunnit göra alla 
sina delar i uppdraget.  
 
Av dem som inte anger att de är nyanställd chef så anger ca 96 % att det anger 
att de haft eller delvis haft Mål- och lönesamtal det gångna året (98,4%). Ca 96 % 
har använt sig av personprofilen vid dessa samtal. När det gäller Mål och 
uppföljningssamtal har samtliga chefer som inte anger att de är nyanställda 
svarat ja eller delvis. Cheferna har god kännedom om kommunens riktlinjer för 
arbetsmiljöarbetet och man anger även till hög grad att medarbetarna är 
delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet (89,2% svarar ja och 7,7% delvis). 
Cheferna har även god kännedom om den rutin som gäller vid eventuell förekomst 
av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier.  
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Enkäten visar genomgående att det är ca 10-15% av cheferna som inte uppfyller 
sin informationsskyldighet gällande att exempelvis ta upp samverkansavtalet, 
arbetsmiljöpolicyn, policy mot kränkande särbehandling mm på APT med sina 
medarbetare. HR har under året påmint cheferna via ledningsgrupperna om att 
göra detta men får nu fundera på andra sätt som att kan minimera riskerna att 
det glöms bor som att exempelvis ha färdiga APT- mallar med länkar till 
informationen.  
 
Andra förbättringsområden är att hela 20 % av cheferna anger att de inte arbetat 
fram en handlingsplan utifrån resultatet från medarbetarenkäten. Det är en 
förbättring från föregående år men då det är vårt viktigaste redskap att kunna 
arbeta med den systematiska arbetsmiljön borde det genomförts i alla 
arbetsgrupper. Ett annat förbättringsområde är att  nästan 11 % anger att de inte 
har någon rehab plan även om det borde finnas då det är ett lagkrav.  
 

Redovisning enkät 
 
 
Jag är chef inom följande område 
 
 
 

Namn Antal % 

Sektor Omsorg 26 40 

Sektor Lärande 16 24,6 

Sektor Samhällsutveckling 17 26,2 

Ledning och verksamhetsstöd (fd Stab) 6 9,2 

Total 65 100 
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Jag har gått igenom samverkansavtalet med mina medarbetare de senaste 12 
månaderna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag har haft mål och lönesamtal med mina medarbetare under de senaste 12 
månader 
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Jag använder personprofilen vid Mål och lönesamtalet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag har haft Mål- och uppföljningssamtal med mina medarbetare de senaste 
12 månaderna (under hösten). 
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Jag har gått igenom arbetsmiljöpolicyn med mina medarbetare de senaste 12 
månaderna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jag har genomfört en skyddsrond de senaste 12 månaderna 
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Finns det skriftliga instruktioner för särskilt riskfyllda arbetsuppgifter? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Har du kännedom om kommunens riktlinjer för systematiskt 
arbetsmiljöarbete? 
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Utreder och åtgärdar du inkomna tillbud och olycksfall i Kia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du tillsammans med din arbetsgrupp arbetat med resultatet från 
medarbetarenkäten 2021? (HME) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Arbetsmiljö- och personalbokslut 2022 

   28 
 

 
 
 
 
 
 
 
Är medarbetarna delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har Ni gjort någon risk- och konsekvensbeskrivning i samband med någon 
förändring/omorganisation under året?  
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Har du rehabplaner för samtliga medarbetare som varit sjuka mer än 60 
dagar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du bokat tid hos företagshälsovården för dina medarbetare med upprepad 
korttidsfrånvaro? (mer än 6 ggr på ett år) 
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Har du gått igenom policy gällande kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier med dina medarbetare? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Känner du till rutiner för chefer gällande kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier? 
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Har dina medarbetare fått tagit del av ”Infobladet för medarbetare” gällande 
kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Jag har arbetat med eller planerat in att arbeta med Aktiva åtgärder 
(Respekttrappan) utifrån diskrimineringslagstiftningen? 
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Säkerställer du att det är rökfri arbetstid inom din enhet? 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Har du ställt frågan om bisyssla till dina medarbetare? 
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Om dina medarbetare har en bisyssla- har du i så fall rapporterat det till HR 
enheten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du arbetat med medarbetarplattformen i samband med APT? 
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Arbetsskada/Tillbud/Riskobservation 2022 
Under år 2022 har totalt 537 händelser anmälts i kommunens webbsystem KIA 
(kommuners informationssystem om arbetsmiljö) som infördes för Orust 
kommuns medarbetare under år 2015. KIA-systemet ersätter tidigare 
blankettrutin vid anmälning av skada/tillbud. 
 
De olika typer av händelser som rapporteras in i KIA-systemet är Riskobservation. 
Tillbud, Olycksfall, Färdolycksfall och Arbetssjukdom.   
 
Arbetsskada 
Som arbetsskada räknas olycksfall som inträffar under arbetstid och där 
händelsen sker plötsligt och oförutsett. Arbetssjukdom beror på att den skadade 
har utsatts för något skadligt i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller 
psykiska hälsan. Även skador som inträffar på väg till eller från arbetet och 
bostaden räknas som arbetsskada och kallas färdolycksfall.  

Tillbud 
Ett tillbud är en ”nästan olycka”, en oönskad händelse som kunde ha lett till en 
olycka eller annan ohälsa. Det finns en risk att det blir ett olycksfall nästa gång 
om samma händelse inträffar igen.  

Riskobservation 
En riskobservation innebär en observation av en risk i arbetsmiljön. Det är något 
som skulle kunna orsaka tillbud eller olyckor om man inte gör något åt det.  
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Orust kommun hade totalt år 2022 totalt 537 händelser rapporterade i KIA-
systemet enligt nedan. Jämfört med föregående år har riskobservationerna och 
tillbuden ökat i antal, däremot har både olycksfallen och arbetssjukdomarna blivit 
färre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistik från KIA-systemet uppdelat per sektor  

 
Sektor Samhällsutveckling hade 24 händelser fördelat enligt nedan: 
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Sektor Lärande hade 157 händelser fördelat enligt nedan: 
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Sektor Ledning och Verksamhetsstöd hade 6 händelser fördelat enligt nedan:  

 
 
 
Sektor Omsorg hade 350 händelser fördelat enligt nedan: 
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De 10 vanligaste skadeorsakerna  
Röd färg visar olycksfall, orange är tillbud samt gul avser riskobservationer. 

 
 

De 10 vanligaste aktiviteterna 
Röd färg visar olycksfall, orange är tillbud samt gul avser riskobservationer. Lila 
avser arbetssjukdom. 
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De 10 vanligaste inblandade objekten eller personer  
 Röd färg visar olycksfall, orange är tillbud samt gul avser riskobservationer. Lila 
avser arbetssjukdom. 
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Riskbedömningar  
En riskbedömning är att bedöma de risker som har identifierats i verksamheten 
för att värdera om riskerna är allvarliga eller inte. Att bedöma risker är en del av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av 
jobbet. 

Reglerna om det systematiska arbetsmiljöarbetet säger att riskbedömningar ska 
göras i samband med förändringar i verksamheten. Med det menas ändringar som 
inte utgör en del av den dagliga verksamheten. Exempel på ändringar som ska 
riskbedömas är när ny arbetsutrustning införs, vid personalförändringar, 
förändringar av arbetsmetoder eller arbetstider eller vid om- och nybyggnationer. 
Riskbedömning ska göras innan förändringar genomförs för att eventuella 
åtgärder ska kunna genomföras i tid.  

Under 2022 har totalt 74 st riskbedömningar genomförts inom kommunen jämfört 
med 89 st förgående år. Nedan listas de vanligaste förekommande anledningarna 
till riskbedömning samt antal per sektor, där jämförelse med förra året visas inom 
parantes. 

Anledning till 
riskbedömning 

Omsorg Lärand
e 

Samhälls- 
utvecklin
g 

Ledning och 
verksamhetsst
öd 

Covid 19 7 (15) 8 (14) 0 (4)  1 (4) 
Omorganisation 
(tex ny 

42 (32) 4 (5) 1(2)  2 (2) 
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organisation 
eller nya 
arbetssätt) 
Om eller 
nybyggnation 

3 (3) 2 (3) 1 (0)  

Övrigt 0 (3) 2 1(1)  
Totalt 52 (54) 16 (22) 3 (6) 3 (6) 

 

 
 
 
Nyttjad företagshälsovård  
Även under 2022 var Orust kommuns leverantör av företagshälsovård Capio 
Företagshälsa i Stenungssund. Capio utgår ifrån sina lokaler i Stenungssund men 
har ett tätt samarbete med de vårdcentraler som är knutna till dem runt om i 
regionen. Capio Företagshälsa har varit behjälplig med både förebyggande och 
hälsofrämjande insatser men också avhjälpande och rehabiliterande åtgärder.  
 
Den totala kostanden för kommunens företagshälsovård uppgick till ca 1,1 miljon 
för 2022 vilket var ungefär samma kostnad som för 2021.  Den största posten för i 
år var tjänster kopplat till kommunens rutin vid upprepad korttid. Under året 
kunde verksamheten applicera det politiska beslut som innebar att man 
skickades till företagshälsovården för hälsosamtal efter 5 sjukfrånvarotillfällen 
istället för 6 ggr, och att förstadsgintyg behövs efter 5 sjukfrånvarotillfället. Den 
andra större posten var de lagstadgade hälsoundersökningar som genomförs i 
organisationen, där bland annat Räddningstjänstens rök och 
kemdykningskontroller utgör en större del.  
 
Andra poster var bland annat samtalsstöd för medarbetare med arbetsrelaterade 
besvär samt kartläggning av arbetsmiljön vilket kan vara undersökning av den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön eller utredning av inkommen 
kräkningsanmälan. Arbetsförmågebedöming, läkarkonsultationer och 
undersökning av den fysiska arbetsmiljön har också genomförts under året. I 
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posten ”Övrig” återfinns bland annat insatser av ergonom, fysioterapeut och 
vaccinationer. 
 
 

 
 

 

 

 

Personalstatistik 
Här följer en redovisning av Orust kommuns medarbetare. Uppgifterna omfattar 
månadsavlönad personal anställda enligt AB (Allmänna bestämmelser) där inget 
annat anges. Det innebär att timavlönade medarbetare och medarbetare som är 
anställda enligt PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare) BEA-
avtalet (medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser) och RIB-avtalet 
(deltidsbrandmän) inte är med i statistiken, om det inte särskilt anges. Alla 
belopp är exklusive personalomkostnadspålägg.  
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Antal anställda 
Den 31 december 2022 hade Orust kommun 1 290 anställda med månadslön 
vilket innebar att antalet anställda var något fler jämfört med året innan då 
antalet anställda med månadslön  
var 1 258. Andelen visstidsanställda var 2022 7,3 % av alla anställda med 
månadslön. Motsvarande siffra för 2021 var 8,5 %. Andelen tillsvidareanställda 
medarbetare har mellan dessa år ökat medan andelen visstidsanställda har 
minskat. 

 

Antal månadsavlönade medarbetare per sektor, könsuppdelad  
Sektor 

 
Antal 

medarbeta
re 

2022 

Förändring 
jämfört 

med 2021 

Andel 
kvinno

r 

Andel 
Män 

Kommunförvaltningen     
 Ledning och verksamhetsstöd  70 +12 74%    26 % 
 Lärande 421 +26 88 % 12 % 
 Omsorg 603 -7 88 %  12 % 
 Samhällsutveckling 199 0 61 % 39 % 
 Totalt 1 293 +31 83 % 17 % 
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Skillnader i totalt antal medarbetare kan skilja sig åt när vi tittar på totalt antal 
anställda och anställda per sektor på grund av att det kan finnas medarbetare 
som är antällda på fler än ett sektorsområde. Sektorcheferna är medräknade i sitt 
respektive sektorsområde. Kontaktcenter har öppnat under 2022 vilket är orsaken 
till att sektor Ledning och verksamhetsstöd har en så stor procentuell ökning.  

Könsfördelning, medarbetare och chefer  
83 % av kommunens medarbetare är kvinnor. Av kommunens 74 chefer är 78 % 
kvinnor vilket är en ökning jämfört med föregående år då 73 % av kommunens 
chefer var kvinnor. 
 
Antal anställda/chef i 
genomsnitt 2022-12-31 per 
sektor  

Antal 
anställd

a 

Antal 
chefer 

Anställd
a 

exkl. 
chefer 

Genomsnitt 
Anställda 
per chef 

 Kommunförvaltningen     
 Ledning och verksamhetsstöd 70 7 63 9 
 Lärande 421 18 403 22 
 Omsorg 603 31 572 18 
 Samhällsutveckling 199 18 181 10 
 Totalt 1293 74 1219 16 

 
Ovanstående bild visar ett genomsnitt av antal anställda per chef vid kommunens 
sektorer. Den enskilda chefen har i genomsnitt 16 medarbetare. Antalet 
underställda medarbetare påverkar förutsättningarna för ledarskapet och frågan 
bör därför analyseras och värderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
chefer. Antalet medarbetare per chef varierar mellan 2-46 medarbetare.  

Timavlönade medarbetare 
Timavlönade medarbetare arbetade sammanlagt 250 842 timmar under 2022, 
vilket motsvarar 147,6 årsarbeten. Under 2021 motsvarade de timavlönade 149,1 
årsarbeten (ett årsarbete utgör 1 700 timmar).  
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Sysselsättningsgrad hela kommunens verksamhet 
I november 2021 var 94 % (2020 93 %) av Orust kommuns medarbetare 
heltidsanställda. Motsvarande för landet (alla landets kommuner) var 84 % (2020 
83 %). Av Orust kommuns medarbetare arbetade 67 % heltid (2020 65 %). 
Motsvarande för landet var 72 % (2020 70%) 
 

                 
 
 
Den genomsnittliga faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade (helt 
lediga ingår inte) var i Orust kommun 91 % (2020 90 %) och i landet 92 % (92 %) 
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Sysselsättningsgrad vård och omsorg 
I november 2021 var 94 % (2020 95 %) av Orust kommuns medarbetare inom vård 
och omsorg heltidsanställda. Motsvarande för vård och omsorg i landet (alla 
landets kommuner) var 72 % (2020 69 %). Av Orust kommuns medarbetare inom 
vård och omsorg arbetade 56 % heltid (2020 52 %). Motsvarande för vård och 
omsorg i landet var 59% (2020 56 %).  

 
 

         
 

Den genomsnittliga faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade (helt 
lediga ingår inte) medarbetare inom vård och omsorg var i Orust kommun 89 % 
(2020 88 %) och inom vård och omsorg i landet 90 % (2020 90 %). 
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Sysselsättningsgrad månadsavlönade november 2021 statistik hämtad från SKR Heltidsresan och 
Kolada 

 Jämförelsestatistik för 2022 saknas vid tidpunkten för framtagande av detta dokument 

 
       
 

Åldersstruktur 
Av Orust kommuns medarbetare med månadslön var 10,0 % eller 131 
medarbetare under 30 år, 19 % eller 246 medarbetare var 60 år eller äldre. 
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Medelåldern i november 2021 bland kommunens medarbetare med månadslön 
var 46,7 år. Kvinnornas medelålder var 46,9 år och männens 46,1 år. Medelåldern 
i november 2020 var 46,5 år. Medelåldern är något högre jämfört med föregående 
år. Som jämförelse var medelåldern 2021 bland medarbetarna i riket (Sveriges 
alla kommuner) 45 år. 
Jämförelsestatistik för 2022 saknas vid tidpunkten för framtagande av detta 
dokument. 
 
Under 2022 arbetade 19 månadsavlönade medarbetare som var 67 år eller äldre i 
Orust kommun.   

Pensionsavgångar 
Kommunen hade 2022-12-31 246 medarbetare som var 60 år eller äldre, se 
diagram ovan under rubriken Åldersstruktur 2022-12-31. Det innebär att 19 % av 
kommunens totala andel medarbetare som är månadsavlönade kommer att gå i 
pension under de kommande 5 till 8 
 åren. 
Under 2022 var den genomsnittliga faktiska pensionsåldern 65 år. Totalt gick 30 
medarbetare i pension under året. 

Personalomsättning – externa avgångar för tillsvidareanställda 
Nedanstående siffror baseras på tillsvidareanställda medarbetare vars anställning 
har avslutats under året. Anledningar till att en anställning upphör kan bland 
annat vara att medarbetaren har sagt upp sig på egen begäran, pension, eller 
annan orsak. 
 
Personalomsättningen, inklusive pensionsavgångar för tillsvidareanställda 
medarbetare under 2022 hamnade på 13,7 % vilket är lika jämfört med 
föregående år då personalomsättningen också var 13,7 %. Pensionsavgångarnas 
andel av den totala personalomsättningen för 2022 var 20 % (2021 15%).   
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Under 2022 annonserade Orust kommun efter nya medarbetare vid 291 tillfällen. 
De kompetenser som var mest eftersökta under året var undersköterskor, lärare 
och stödassistenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgångsenkät 
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Avgångsenkäten, som innehåller 10 frågor, har som syfte att undersöka 
avgångsorsaker hos medarbetare som avslutat sin tillsvidareanställning och deras 
upplevelse av Orust kommun som arbetsgivare. De som slutat med ålderspension 
som orsak ingår inte i enkäten. 
 
Under år 2022 skickades avgångsenkäten ut till 84 personer (69), det är 15 fler än 
föregående år. Enkäten har besvarats av 34 personer vilket ger en svarsfrekvens 
på 40,5% vilket är en minskning med nästan 12 %.   Flest som svarat har arbetet 
inom Vård och omsorgsarbete och därefter ”Annat”. Den övervägande delen av 
dem som slutat har arbetat mindre än 5 år. Den vanligaste anledningen till att 
man slutat i Orust kommun är nytt jobb och att man bytt på grund av andra 
arbetsuppgifter eller högre lön. De flesta har angett att man var nöjda med Orust 
kommun som arbetsgivaren och har haft ett gott samarbete med sin både sin 
chef och sina kollegor.  
 
Kön 
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Ålder 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yrkeskategori- huvudområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Arbetsmiljö- och personalbokslut 2022 

   53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hur länge var du anställd i Orust kommun innan du slutade? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilken sysselsättningsgrad hade du senaste året innan du slutade? 
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Vilket/vilka var skälen till att du slutade i Orust kommun? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om du valt att gå till ny arbetsgivare, vilket/vilka var skälen till det 
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Skulle du rekommendera andra att jobba inom Orust kommun? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Jag var nöjd med Orust kommun som arbetsgivare 
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 Jag har trivts med mina arbetsuppgifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jag har kunnat påverka min arbetssituation 
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 Min kompetens har tagits tillvara på ett bra sätt i verksamheten 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jag har haft möjlighet att utvecklas i mitt arbete 
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Jag har haft ett bra samarbete med min närmaste chef 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har haft ett bra samarbete med mina kollegor  
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Sjukfrånvaro 
Under året har sjukfrånvaron ökat mot förgående år. Även om pandemin klingade 
av under 2022 har många av verksamheterna inom främst sektor omsorg varit 
drabbade av fler covid-utbrott än 2021 vilket har föranlett högre sjukfrånvaro. I 
början av 2022, under januari och februari, var många medarbetare i kommunen 
sjuka pga av covid vilket medförde höga sjuktal inom alla sektorer. Inom 
Äldreomsorgen har regler kring att stanna hemma vid symptom kvarstått under 
året även om covid inte längre klassades som en samhällsfarlig sjukdom vilket 
givetvis påverkade sjukfrånvaron.  
 
Insatser för att sänka sjukfrånvaron och för att skapa en god och hälsofrämjande 
arbetsmiljö pågår ständigt i kommunen och så även under 2022. Under året har 
HR Specialister träffat kommunens chefer vid flertal tillfällen för att gå igenom 
deras medarbetares sjukfrånvaro och titta på rutinen för upprepad korttid samt 
åtgärder vid långtidssjukrivning. Samarbete med rehabkkordinatorer på 
vårdcentraler runt om i regionen har vidareutvecklas och samarbetet med 
Försäkringskassan har också förlöpt enligt plan med regelbundna 
avstämningsmöten. 
 
Arbetsmiljöutbildningen för nya chefer och skyddsombud har utökats under året 
och andra HR relaterade utbildning har genomförts för chefer t.ex. i rehabilitering 
och hantering av systemstödet för rehab, Adato, samt utbildning i social och 
organisatorisk arbetsmiljö. Arbetsanpassning i HRs regi är också en åtgärd som 
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verkar för att förkorta och minska sjukfrånvaro som nämns tidigare i denna 
rapport. Det framtagna APT materialet kring friskfaktorerna, vilka faktorer som 
främjar en god arbetsmiljö, har det arbetas med ute i verksamheterna och 
uppdatering av materialet har skett under året.  
 
 
I den följande redovisningen av sjukfrånvaro ingår inte timavlönade medarbetare. 
Avtalen som ingår: AB, BEA och PAN.    
 
Sjukfrånvaro  2021 2022 
Över 60 dagar 
 

44,5 % 39,7 % 

- 29 år 
 

12 % 10,6 % 

30 – 49 år 
 

8,8 % 10,2 % 

50 – år 
 

9,7 % 11,3 % 

Kvinnor 
 

10,3 % 11,7 % 

Män 
 

6,4 % 7,2 % 

Totalt  9,6 % 10,8 

Orust i jämförelse med andra kommuner 2021 
Som jämförelse hade kommunerna i riket under 2021 genomsnittlig total 
sjukfrånvaro bland sina medarbetare på 7,7 % (jämfört med 9,6 % för Orust 
kommun) och andelen sjuka 60 dagar eller mer var för riket 38,6 % för 
kommunerna i riket (jämfört med 44,5 % för Orust kommun). De kommunerna 
med lägst sjukfrånvaro 2021 låg på 4,5 % och kommuner med högst total 
sjukfrånvaro låg på 10,6 %.  
Jämförelsestatistik för 2022 saknas vid tidpunkten för framtagande av detta 
dokument.   
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Ykesgrupper med högst respektive lägst sjukfrånvaro 
Nedan följer de yrkesgrupper som har haft högst respektive lägst sjukfrånvaro 
under 2022. Urvalet är baserat på befattningar med minst 10 medarbetare per 
yrkesgrupp och avser sjukfrånvaroandel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. 
 
  
Befattning Högst 

sjukfrånvar
o 

2022 

Befattning Lägst 
sjukfrånvar

o 
2022 

Personlig assistent 19,1% Administratör 2,1 % 
Lokalvårdare 18,0% Drifttekniker 3,0 % 
Undersköterska 17,2% Bygglovshandläggar

e 
 3,6 % 

 
Kostnader för personal 
I personalkostnaderna ingår alla som under året fått lön eller arvode utbetalt av 
Orust kommun. 
Kostnad  Belopp 2020 Belopp 2021 Belopp 2022 

Månadslöner 
 
 

469 234 047 485 861 097 510 469 014 

Tillägg (ob-ers, 
jour, 
beredskap, 
semesterers. 
m.m.)   

35 399 547 35 845 050  37 607 985 

Övertid/fyllnadsti
d   
 
             

5 478 762 6 421 629 8 139 625  
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Arvoden 
 
 

7 949 183 8 373 056 9 257 743 

Timavlönade 
  
 

37 098 826 40 508 431 40 932 665  

Frånvaro 
 
 

-74 799 548 -75 487 843 -83 924 776 

Övrigt (bilers,  
omkostnadsers, 
traktamente 
m.m.) 

2 540 954 2 193 681  2 619 446 

Totalt 482 901 771 503 715 101 525 101 702 

Semester – och okompenserad övertidsskuld 
Semesterskulden som består av ej uttagen semester hos personalen uppgick vid 
årsskiftet 
till 22,9 mnkr.  
Okompenserad övertidsskuld som består av ej kompenserad övertid/fyllnadstid 
uppgick vid årsskiftet till 2,4 mnkr.  
 
 
 
 
Personalfesten ersattes av en gåva 
Även i år fick den  årliga personalfesten ställas in. Festen ersattes med en gåva 
där alla medarbetare kunde handla något för 500 kr. En förutsättning var att 
gåvan inhandlades på ett företag som geografiskt var beläget på Orust. Gåvan 
blev mycket uppskattad och vid årets slut hade 1248 personer inhandlat sin gåva. 
Gåvorna inhandlades på en mängd olika ställen såsom ; Olssons skor,  Göksäter, 
Henåns blomster, Butik KIWI, RJ närproducerat, Glittriga Ting, Orust elektriska 
AB, ICA pärlan, Circle K samt många fler. 
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Orustmiddagen 2022 
Den 27 oktober 2022 uppvaktades våra trotjänare på Slussens Pensionat för sina 
arbetsinsatser. I år var det 10 medarbetare som varit anställda i 25 år.  
Ett stort grattis till alla jubilarer och till Orust kommun för alla fina medarbetare. 
Kommunalrådet Catharina Bråkenhielm hälsade alla välkomna och efter att alla 
ätit gott och underhållits av trubadur Peter Auki delade Catharina ut gåvorna 
tillsammans med oppositionsrådet Lars Larsson. Våra trotjänare för 2022 som 
hade möjlighet att vara med på middagen visas på bilden nedan. 
De medarbetare som uppvaktade 2019 och valde en resecheck som gåva 
drabbades av Resias rekonstruktion och checkarna förlorade delar av sitt värde. 
Orust kommun kompenserade dessa medarbetare under 2022 med presentkort 
från ticnet och detta bokslut avslutas med en del av de reaktioner som Orust 
kommuns handläggare med glädje mötte;  
Sååå snällt av arbetsgivaren, Fantastiskt av kommunen, Bra och tack så mycket, 
Tack så jättemycket, Detta blir jättebra tack, Vilken bra lösning!, Jättefint 
fantastiskt ordnat, Tack så mycket jag trodde det var kört, Jättebra tack så 
mycket, Bra kul jättefint ordnat. 
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   Datum Diarienummer 1(3) 
  2023-02-14 KS/2022:1711 
 

 

 
Kommunförvaltningen 
Emelie Werling Söderroos 
telefon 0304-33 41 90 
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se 
 
 
Besvarande av motion om att införa insynsplatser i 
styrelse/nämnder och utskott 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Avslå motionen 

Sammanfattning av ärendet 
I motion daterad 2022-11-10 yrkar Elise Norberg Pilhem (V) och Rolf Sörvik (V) på att 
kommunen ska införa insynsplatser i styrelsen/nämnder och utskott för varje parti som 
finns representerat i kommunfullmäktige, men som inte har en representant i respektive 
politiskt organ. Insynsplatserna föreslås vara icke-arvoderade. 
 
En liknande motion inlämnades år 2020 av Martin Oscarsson (SD), vilken avslogs av 
fullmäktige. Även år 2007 behandlade fullmäktige en motion gällande insynsplatser, som 
avslogs. 
Det juridiska utgångsläget för att införa insynsplatser i nämnder, styrelsen och utskott 
har inte förändrats i någon större utsträckning sedan 2020.  
Efter en genomgång av det juridiska utgångsläget bedömer förvaltningen att det inte är 
lämpligt att införa insynsplatser i de myndighetsutövande nämnderna, samt att det inte 
finns anledning att införa insynsplatser i varken kommunstyrelsen eller dess utskott. 
 

Utredning 
Av kommunallagens (2017:725) 4 kap. 28 § framgår det att: 
”Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en 
viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar men 
inte i besluten. 
 
Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet”. 
 
Kommunallagens paragraf om möjlighet att införa närvarorätt för vissa förtroendevalda 
avser nämnder, inte utskott.  
Av tidigare utredningar har dock framgått att det enligt SKR bör vara upp till 
kommunfullmäktige att besluta om eventuella insynsplatser i kommunstyrelsens utskott.  
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I Orust kommun finns det i dagsläget inga insynsplatser i nämnder och utskott. 
Däremot får verksamhetsutskotten, enligt kommunstyrelsens reglemente 35 § 5 st., för 
en viss tid adjungera en ledamot. Den adjungerade får delta i överläggningarna men inte 
i besluten. 
 
Av kommunallagens praxis framgår det att en ledamot som getts närvarorätt i nämnd 
bör tillhöra den personkrets som är underkastad bestämmelserna om sekretess enligt 2 
kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och jävsbestämmelserna som återfinns 
kommunallagens 6 kapitel 28 §. Enligt rekommendation från SKR avseende 
reglementen för nämnder är det dock olämpligt att närvarorätten tillämpas när nämnd 
handlägger ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild, även om 
bestämmelser för sekretess gäller. Rekommendationens syfte är att värna om integriteten 
för dem som ärendena berör samt att belysa att detta bör väga tyngre än 
förtroendevaldas önskemål om insyn i nämndernas arbete. Dessa ärenden handläggs 
heller inte av fullmäktige slutligen, vilket gör att argumentet om informations- och 
samordningsbehov inför fullmäktige faller. 
 

Nuläge  
I kommunstyrelsen finns samtliga politiska partier representerade, och av den 
anledningen finns det inget behov av insynsplatser i styrelsen. 
 
I sociala myndighetsnämnden hanteras enbart myndighetsutövning som är av känslig 
karaktär. Här har man avsiktligen minskat antalet ledamöter, på grund av karaktären på 
ärenden som behandlas, och med respekt för de individer som berörs. Av denna 
anledning lämpar sig denna nämnd inte för att släppa in fler ledamöter. 
 
Även i miljö- och byggnadsnämnden är det nästintill uteslutande myndighetsutövande 
ärenden som behandlas. Dessa ärenden innehåller dock inte samma krav på sekretess, 
och anses inte ha samma grad av känslighet i sina ärenden. De ärenden som handläggs i 
nämnden hanteras sällan av fullmäktige.  
I denna nämnd är 5 av 9 politiska partier representerade. 

Bedömning  
Förvaltningen bedömer att det inte finns något behov av att införa insynsplatser i 
kommunstyrelsen, med anledning av att alla partier redan finns representerade. I 
utskotten finns redan idag en möjlighet att adjungera in en ledamot. 
 
Gällande myndighetsnämnderna anses det inte vara lämpligt att införa insynsplatser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14 
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Motion om att införa insynsplatser i styrelser/nämnder och utskott daterad 2022-11-10 
 

Beslutet skickas till 
Administrativa enheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Pia Jakobsson Hansson  Emelie Werling Söderroos 
Administrativ chef  Kommunsekreterare



Motion till Orust kommunfullmäktige 
 
Motion från Vänsterpartiet  
till Orust Kommunfullmäktige    
2022-11-10 
 
Ärende:  
Inför insynsplatser i styrelser/nämnder och utskott 
 
Orust kommun har en målsättning att vara en öppen och demokratisk kommun. Människor 
ska kunna vara delaktiga i, och förstå de beslut som tas i kommunen. Kommunen måste 
försöka vara så offentlig som möjligt och ha tydliga informationskanaler. Självklart finns det 
begränsningar av olika skäl till att ärenden inte alltid är offentliga, och det kan ibland också 
vara praktiska lösningar som saknas, som gör att detta inte alltid är möjligt.  
 
2022 års valresultat innebär att det är 9 partier i kommunfullmäktige, som ska dela på de 
platser som finns i kommunens förhållandevis ganska begränsade politiska organisation. 
 
Vänsterpartiet föreslår följande lösning för att öka transparensen och informationsflödet. Vi 
vill att Orust kommun inför en insynsplats för varje parti i fullmäktige som inte är invald i 
styrelse/utskott eller nämnd. Vilket är situationen för ett flertal mindre partier.  
 
I den digitala värld vi lever i så är administrationen ganska enkel och kostnaden rimlig för att 
öka demokratin. För partiföreträdare som deltar via en insynsplats föreslås att inget arvode 
ska utgå. 
 
En stor fördel med insynsplatser är att de informationspunkter som ofta finns på dagordningen 
och som föredras av tjänstemän blir tillgänglig för alla partier. Det underlättar för att varje 
parti ska kunna fatta väl underbyggda beslut i t.ex. kommunfullmäktige. Partier som inte är 
närvarande behöver i dag många gånger kontakta förvaltningen för att få information, detta 
skapar ett onödigt dubbelarbete. 
 
Information på lika villkor ger förhoppningsvis bättre argument och en mer meningsfull 
debatt i kommunfullmäktige.  
 
Detta förslag är fram för allt en fråga om demokrati och en bättre fungerande beslutsprocess. I 
en kommun med en begränsad kommunalpolitisk organisation, och där en 
utskottsorganisation, enligt kommunallagen förutsätter personunioner, är detta en möjlighet 
att öka alla partiers delaktighet i den politiska debatten i bl.a. kommunfullmäktige. 
 
Med ovan som bakgrund yrkar Vänsterpartiet på att kommunfullmäktige ska besluta  
 
Att kommunen inför insynsplatser i styrelser/ nämnder/utskott för varje parti representerat i 
kommunfullmäktige, men som inte har representation i dessa politiska forum. 
 
Att insynsplatserna föreslås vara icke-arvoderade 
 
För Vänsterpartiet  
Elise Norberg Pilhem 
Rolf Sörvik 
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Kommunförvaltningen 
Linda Drottz 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: linda.drottz@orust.se 
 
 
Svar på motion om åtgärder för mer kontinuitetsskogsbruk 
(hyggesfritt skogsbruk) i Orust kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens redogörelse 

Sammanfattning av ärendet 
Kia Nordqvist och Susanne Andersson (Miljöpartiet de gröna på Orust) föreslår, i 
motion 2022-04-29, kommunfullmäktige att besluta om att övergå till 100 % 
kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk) på samtliga av kommunens fastigheter 
och yrkar att kalhyggen på kommunens fastigheter endast godkännas i undantagsfall.  
 
Skogsmarken kommunen innehar förvaltas aktivt efter skogsbruksplan som ger en 
detaljerad beskrivning över hur Orusts skogsmarker bör skötas för att uppnå de 
ekologiska, ekonomiska och socialt hållbara mål som finns uppsatta i kommunens 
översiktsplan. Förvaltningen bedömer inte att motionens förslag att helt gå över till 
kontinuitetsskogsbruk är ekonomisk hållbart eller ekologiskt motiverat. 

Bakgrund 
Kia Nordqvist och Susanne Andersson (Miljöpartiet de gröna på Orust) föreslår, i 
motion 2022-04-29, kommunfullmäktige att besluta om att övergå till 100 % 
kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk) på samtliga av kommunens fastigheter 
och yrkar att kalhyggen på kommunens fastigheter endast godkännas i undantagsfall. 
Motionen föreslår även att Orust kommun ska verka för att få privata skogsägare att 
övergå till kontinuitetsskogsbruk.  
 

Utredning  
Den största delen av skogsbruksmark i Orust kommun är privatägd. Skogsstyrelsen har i 
uppdrag att informera och ge kunskap till markägare och vara ett stöd när de ska fatta 
beslut om åtgärder i skogen enligt miljökvalitetsmålet Levande skogar som beslutats av 
Sveriges riksdag. 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2023-02-03 KS/2022:828 
 

 

Skogsmarken kommunen innehar förvaltas aktivt efter skogsbruksplan som upprättats 
2018. Skogsmarken består av följande zonindelning: Park Tätort/Bostadsnära, 
Rekreation, Produktionsskog och Utvecklingsmark. Inom Tätort/Bostadsnära och 
Rekreation sker naturvårdande gallring samt borttagning av träd som utgör en fara för 
person eller sakskada. Produktionsskogen uppgår till 19 % av all produktiv skogsmark 
kommunen äger och av den får föryngringsavverkning ske upp till 9 642 kubikmeter 
skog (m3sk) av den totala avverkningen 18 123 m3sk under perioden 2018-2027. 
Resterande avverkning inom produktionsskogen ska ske med gallring och 
naturvårdande skötsel. Idag har Orust kommun kalmarker på 8,6 ha vilket motsvarar 2  
% av den totala summan produktiv skogsmark. 
 
Vid föryngringsavverkning på över 0,5 ha ansöker Orust kommun om tillstånd hos 
skogsvårdsstyrelsen, där kommunen redovisar vilken hänsyn till natur och kulturmiljön 
som planeras samt vilka åtgärder som planeras för att skydda återväxten. För mindre 
områden än 0,5 ha sker avverkning med gallring, röjning eller blädning som främjar 
skogens utveckling. All avverkning på kommunal mark sker av PEFC-certifierade 
entreprenörer. 
 

Bedömning  
Kommunens Skogsbruksplan ger en detaljerad och instruerande beskrivning över hur 
Orust kommuns skogsmarker bör skötas för att uppnå de ekologiska, ekonomiska och 
socialt hållbara mål som finns uppsatta i kommunens översiktsplan.  
Förvaltningen bedömer inte att motionens förslag att helt gå över till 
kontinuitetsskogsbruk är ekonomisk hållbart eller ekologiskt motiverat, varför motionen 
bör avslås.  
 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2022-04-29 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-03 
 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
 
Carina Johansson    Nina Hansson 
Sektorchef Samhällsutveckling  Mark- och exploateringschef 
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BAKGRUND

Kalhyggen är som stora blödande sår i skogslandskapet. Först blottläggs hektar efter hektar av
skogsmark när alla träd på markeu f?ills och fraktas bort. Därefter harvas marken upp, något som
förstör svampars mycel och mycket annat liv på och i jorden. Sedan planteras nya träd, oftast av en
och samma sort. Skogen blir då i praktiken en homogen trädplantage. Biotoperförstörs, tidigare
bundna växthusgaser släpps ut och den biologiska mångfalden får sig änuu en törn.
Utöver stora negativa effekter på miljö och Himat så påverkar det även den mänskliga rekreatio-
nen i området. Svampplockare hittar ingen svamp, bärplockare hittar inga bär, skogspromenader
och skogsbad tappar mycket av sin lugnande effekt etc.
Lösningen? Att övergå från trakthyggesbruk, i vilket slutawerkniug och kalhyggen ingår, till ett
hyggesfritt så kallat kontinuitetsskogsbruk. En generell omställning till detta hyggesfria skogsbmk
skulle dessutom kunna underlätta i arbetet att ftilja miljöbalkens åttonde kapitel om stcydd för
biologisk mångfald.

Det tycks vara en allmän sanning att kalhyggen ger bättre avkastning ftir skogsägare än kontinu-
itetsskogsbruk. Utan wekan resulterar hygget i en större klumpsumma, men det som sällan tas
med i beräkningarna är den långa tiUvåixttiden som ftiljer. Studier och beräkningar avlångsiktigt
skogsbruk, det som tar hela trädets livscykel i beaktande, har visat att kontinuitetsskogsbruk ger
en betydligt högre avkastning än trakthyggesbruk. Dessutom håller det awerkade timret en bättre
och mer konsekvent kvalitet. Valet är, ur ett rent ekonomiskt perspektiv, således att jämfiira med
det kända marshmallow-testet: en klumpsumma nu eller mer avkastning under eu längre tid, dvs
ett val mellan kortsiktighet eller långsiktighet.
Miljöpartiet på Orust anser att valet borde vara självklart fiir en kommun inriktad på hållbarhet
som Orustborde sträva efter attvara.

Med håinvisning till ovanstående yrkar vi:
Att Orust kommun övergår till roo% kontinuitetsskogsbruk som standard på samtliga av
kommunens skogsfastigheter.

Att kalhyggen på kommunens skogsfastigheter endast godkänns i undantagsfall efter en
ingående konsekvensanalys av awerkningens påverkan pä bland annat den biologiska
mångfalden och det ekologiska systemet i området.

Att Orust kommun verkar för att medvetandegöra privata skogsägare om de ekologiska,
biologiska och ekonomiska fiirdelama med att övergå till ett kontinuitetsskogsbruk
med målet att minska antalet kalhyggen i kommunen också på privata skogsfastigheter.

För Miljöpartiet de gröna pä Orust
&
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