Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 27
Revidering av investeringsbudget 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-09

KS/2020:1525

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna reviderad investeringsbudget för 2022 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2022-0126, vilket innebär att investeringsnivån höjs med 21 miljoner kronor från tidigare beslutad nivå på
150 miljoner kronor till totalt 171 miljoner kronor för år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för 2022 med plan 2023-2024, 2021-09-09,
§ 84. Den beslutade investeringsnivån för 2022 uppgår till högst 150 miljoner kronor. När 2021
års ekonomiska utfall för investeringarna nu är klart blev utfallet 90 miljoner kronor. Det ska
jämföras med budgeten som var på 137 miljoner kronor. Differensen beror till största delen på
att större investeringar som är igångsatta, inte hade de investeringsutgifter som var budgeterade
under 2021 av olika anledningar. Efter genomgång av projekten görs bedömningen att 21
miljoner av icke utnyttjade budgetmedel 2021 behöver flyttas över till 2022 års
investeringsbudget. De pågående projekten som berörs är bland annat räddningsfordon, byte
vattenservis Ellös, ombyggnad avloppsreningsverk Ellös, ledningsnätsrenovering Henån och
Ellös avloppsreningsverk, gång- och cykelvägar i Henån och Varekil samt it-investeringar i
nätverk mm.
Det är resultatet och kassaflödet som avgör om kommunen kan finansiera sina investeringar med
egna medel eller om nyupplåning krävs. För 2022 planeras 50 miljoner i nyupplåning och även
om investeringsnivån nu höjs med 21 miljoner kronor är bedömningen att vi klarar att finansiera
investeringarna eftersom skatteintäkterna för 2022 förväntas öka mer än budgeterat.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår kommunförvaltningen att fullmäktige höjer
investeringsnivån från 150 till 171 miljoner kronor utan att ändra resultat-, balans- och
kassaflödesbudget eller de finansiella målen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Datum

2022-01-26

Diarienummer
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Kommunförvaltningen
Magnus Södergren
telefon 0304-33 41 09
e-post: magnus.sodergren@orust.se

Revidering av investeringsbudget 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna reviderad investeringsbudget för 2022 i enlighet med tjänsteskrivelse
daterad 2022-01-26, vilket innebär att investeringsnivån höjs med 21 miljoner
kronor från tidigare beslutad nivå på 150 miljoner kronor till totalt 171 miljoner
kronor för år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för 2022 med plan 2023-2024,
2021-09-09, § 84. Den beslutade investeringsnivån för 2022 uppgår till högst 150
miljoner kronor. När 2021 års ekonomiska utfall för investeringarna nu är klart blev
utfallet 90 miljoner kronor. Det ska jämföras med budgeten som var på 137 miljoner
kronor. Differensen beror till största delen på att större investeringar som är igångsatta,
inte hade de investeringsutgifter som var budgeterade under 2021 av olika anledningar.
Efter genomgång av projekten görs bedömningen att 21 miljoner av icke utnyttjade
budgetmedel 2021 behöver flyttas över till 2022 års investeringsbudget. De pågående
projekten som berörs är bland annat räddningsfordon, byte vattenservis Ellös,
ombyggnad avloppsreningsverk Ellös, ledningsnätsrenovering Henån och Ellös
avloppsreningsverk, gång- och cykelvägar i Henån och Varekil samt it-investeringar i
nätverk mm.
Det är resultatet och kassaflödet som avgör om kommunen kan finansiera sina
investeringar med egna medel eller om nyupplåning krävs. För 2022 planeras 50
miljoner i nyupplåning och även om investeringsnivån nu höjs med 21 miljoner kronor
är bedömningen att vi klarar att finansiera investeringarna eftersom skatteintäkterna för
2022 förväntas öka mer än budgeterat.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår kommunförvaltningen att
fullmäktige höjer investeringsnivån från 150 till 171 miljoner kronor utan att ändra
resultat-, balans- och kassaflödesbudget eller de finansiella målen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 44
Revidering av investeringsbudget 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-23

KS/2020:1525

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna reviderad investeringsbudget för 2022 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2022-0126, vilket innebär att investeringsnivån höjs med 21 miljoner kronor från tidigare beslutad nivå på
150 miljoner kronor till totalt 171 miljoner kronor för år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för 2022 med plan 2023-2024, 2021-09-09,
§ 84. Den beslutade investeringsnivån för 2022 uppgår till högst 150 miljoner kronor. När 2021
års ekonomiska utfall för investeringarna nu är klart blev utfallet 90 miljoner kronor. Det ska
jämföras med budgeten som var på 137 miljoner kronor. Differensen beror till största delen på
att större investeringar som är igångsatta, inte hade de investeringsutgifter som var budgeterade
under 2021 av olika anledningar. Efter genomgång av projekten görs bedömningen att 21
miljoner av icke utnyttjade budgetmedel 2021 behöver flyttas över till 2022 års
investeringsbudget. De pågående projekten som berörs är bland annat räddningsfordon, byte
vattenservis Ellös, ombyggnad avloppsreningsverk Ellös, ledningsnätsrenovering Henån och
Ellös avloppsreningsverk, gång- och cykelvägar i Henån och Varekil samt it-investeringar i
nätverk mm.
Det är resultatet och kassaflödet som avgör om kommunen kan finansiera sina investeringar med
egna medel eller om nyupplåning krävs. För 2022 planeras 50 miljoner i nyupplåning och även
om investeringsnivån nu höjs med 21 miljoner kronor är bedömningen att vi klarar att finansiera
investeringarna eftersom skatteintäkterna för 2022 förväntas öka mer än budgeterat.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår kommunförvaltningen att fullmäktige höjer
investeringsnivån från 150 till 171 miljoner kronor utan att ändra resultat-, balans- och
kassaflödesbudget eller de finansiella målen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-09 § 27 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna reviderad investeringsbudget för 2022 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2022-0126, vilket innebär att investeringsnivån höjs med 21 miljoner kronor från tidigare beslutad nivå på
150 miljoner kronor till totalt 171 miljoner kronor för år 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Diarienummer
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Kommunförvaltningen
Marika Carlberg
telefon 0304-33 41 15
e-post: marika.carlberg@orust.se

Regler för skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret
2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med
läsåret 2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
Sammanfattning av ärendet
Regler för skolskjuts i Orust kommun reviderades senast av kommunstyrelsen 11
november 2019, i form av redaktionella förändringar. Förslaget till reviderade regler för
skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023, innebär förändringar av
större karaktär. Förutom att paragrafer har flyttat och bytt plats i dokumentet för att få
ett bättre sammanhang i reglerna, så innehåller reglerna följande förändringar:
§ 1 Regler för skolskjuts avser
Meningen ”utskottet för lärande fastställer regler för gymnasieelevers resor, resebidrag
och inackorderingsbidrag i en särskild handbok” ersätts med ”Regler för
gymnasieelevernas resor finns i särskild handbok”.
§ 2 Definition av skolskjuts
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 3 Definition av hållplats
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 5 Definition av skolväg
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 6 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Orden
”bostadens tomtgräns” ersätts med ”elevens folkbokföringsadress”.
§ 6 Berättigad till skolskjuts
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 7 för att få ett bättre sammanhang i reglerna.
Meningen ”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om
skolskjuts, beviljas busskort om det finns linjeförbindelse mellan elevens
folkbokföringsadress och skolan som stämmer med övriga skolskjutsbestämmelser”
ersätts med ”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om
skolskjuts, beviljas skolskjuts i mån av plats på skolbuss eller med busskort till
kollektivtrafiken. Detta beviljas i enlighet med samma regler för skolskjuts som om
eleven skulle beviljats skolskjuts till sin hänvisade skola.”
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§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Detta är en ny paragraf med texten ”Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som
är skolskjutsberättigade till den skola de är hänvisade till och i anslutning till de
skolornas start- och sluttider. På vissa skolbussar kan det finnas sittplatser över, då kan
elev som valt annan skola beviljas skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för
skolskjuts i mån av plats förändras, kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig
med kortare framförhållning än 14 dagar.”
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter (f.d § 9)
Texten ”som styrks genom läkarintyg” och ”Vid behov inhämtas rektors yttrande” tas
bort och ersätts med ”Vid behov i handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd
sker alltid med rektor.”
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa (f.d § 11)
Texten ”Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får
tillsammans maximalt vara 60 minuter per resa. Avsteg får endast ske i undantagsfall.”
ersätts med ” Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid
får endast i undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.”
§ 16 Särskild bedömning (f.d § 15)
Tillägg görs med texten ”Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra
särskilda skäl har annan schematid än den aktuella skolans ramtid.”
§ 18 Skolskjuts och omsorg (f.d § 17)
Texten ”Undantag gäller när eleven slutar skolan vid en tidpunkt när förbindelse med
skolskjuts saknas” tas bort. Tillägg görs med texten ”Orust kommun har inte
korttidsboende i egen regi, därför kan elev erbjudas plats i korttidsboende i annan
närliggande kommun. Orust kommun får då tillgodose skolskjuts mellan det
korttidsboendet och placeringsskolan.”
§ 19 Ansökan om skolskjuts (f.d § 18)
Nuvarande text ersätts helt med ”För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering
klar till nästkommande läsårs start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april
avseende:
 Förskoleklass
 Årskurs 4
 Årskurs 7
 Skolskjuts med taxi
 Växelvis boende
Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan sker
via e-tjänst.”
§ 22 Hållplats på skolans område (f.d § 21)
Texten ”grindar” ersätts med ”bussfållor” och texten ”avspärrning till” tas bort.
§ 25 Skolskjutsbestämmelsernas giltighet (f.d § 24)
Paragrafen tas bort då informationen finns på första sidan i dokumentet.
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§ 1 Regler för skolskjuts avser
Regler för skolskjuts avser elever i kommunal förskoleklass och kommunal grundskola
år 1-9 samt elever i grundsärskola år 1-10. Regler för gymnasieelevernas resor finns i
särskild handbok.
§ 2 Definition av skolskjuts
Skolskjuts anordnas mellan skolan och skolskjutshållplats närmast elevens hem i
anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts anordnas för det antal skoldagar
som fastställs för varje
skolår. Skolskjuts anordnas längs vägar som utskottet för lärande beslutar om med
hänsyn till farbarhet, olycksrisker, trafiksäkerhet, fordonskapacitet, tidsskäl och
ekonomiska aspekter.
Med skolskjuts avses:
• Resa till och från skolan med skolbuss och ordinarie kollektivtrafik
• Resa till och från skolan med taxi (personbil, liten buss eller specialfordon)
• Ersättning vid självskjuts som vårdnadshavaren utför för att skjutsa eleven till och
från hållplats eller till och från skolan.
§ 3 Definition av hållplats
Med hållplats avses på- eller avstigningsplats för skolbuss, eller plats där linjetrafik
stannar för på- och avstigning. Inga elever får stiga på- eller av bussen i samband med
resa på bilfärja.
§ 4 På- och avstigning på båda sidor om vägen
Skolskjuts trafikerar båda sidor om Trafikverkets väg 160 och väg 178 i Orust
kommun på grund av att elever av trafiksäkerhetsskäl inte ska korsa dessa vägar i
samband med på- och avstigning.
§ 5 Definition av hem och bostadsadress
Med hem avses elevens folkbokföringsadress. Med bostadsadress avses adress där
eleven bor men inte är folkbokförd.
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§ 6 Definition av skolväg
Med skolväg avses den kortaste användbara vägen- eller gångvägen från elevens hem i
form av elevens folkbokföringsadress till skolskjutshållplatsen vid den skola, till vilken
eleven hänvisas för vistelse i förskoleklass eller för skolgång.
§ 7 Berättigad till skolskjuts
Berättigad till skolskjuts är elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som är
folkbokförd i Orust kommun och går i den skola som kommunen hänvisar eleven till.
Eleven är berättigad till skolskjuts av den typ som kommunen hänvisar eleven till i
anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts anordnas för elever som bor
utanför zongräns fastställd av kommunstyrelsen. Beslut om skolskjuts för elever i
förskoleklass och grundskola fattas med stöd av Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32
§ samt för elever i grundsärskola 11 kap. 31 §.
Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas
skolskjuts
i mån av plats på skolbuss eller med busskort till kollektivtrafiken. Detta beviljas i
enlighet med samma regler för skolskjuts som om eleven skulle beviljats skolskjuts till
sin hänvisade skola. Beslut om skolskjuts för elever som väljer annan skola än hänvisad
skola, fattas med stöd av Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 § och 40 § samt för
elever i fristående grundsärskola 11 kap. 31 § och
39 §.
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§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som är skolskjutsberättigade till den
skola de är hänvisade till och i anslutning till de skolornas start- och sluttider. På vissa
bussar kan det finnas sittplatser över, då kan elev som valt annan skola beviljas
skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för skolskjuts i mån av plats förändras,
kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig med kortare framförhållning än
14 dagar.
§ 9 Avstånd mellan hem och hållplats
Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och påstigningsplats för skolskjuts ska
om möjligt inte överstiga för:
förskoleklassens och grundskolans elever i år 1-3: 2 km
grundskolans elever i år 4-6: 3 km
grundskolans elever i år 7-9: 4 km.
§ 10 Särskild bestämmelse i väl avgränsat bostadsområde
Vid fastställande av skolskjutszon har kommunstyrelsen möjlighet att fastställa
likvärdighet i bedömning av rätten till skolskjuts för elever boende i ett väl avgränsat
bostadsområde.
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter
Om skolväg bedöms som påtagligt riskfylld, kan skolskjuts anordnas även för elev som
annars inte är skolskjutsberättigad, efter gjord individuell bedömning. Samma
förhållande gäller när elev med funktionshinder eller av hälsoskäl, är i behov av extra
skolskjuts eller om annan särskild omständighet kan anses föreligga. Vid behov i
handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd sker alltid med rektor.
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa
Skolskjutsarna ska organiseras så att de utförs med fordon som är anpassade till
antalet skjutsberättigade elever. Påstigningstid för elev får endast i undantagsfall vara
tidigare än klockan 07:10. Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till
fastställd skoltid får endast i undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.
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§ 13 Färdbevis
Elever erhåller busskort som gäller hela läsåret. Om elev förlorar, eller på annat sätt
gör färdbeviset obrukbart, ska detta anmälas till skolans expedition. Skolan anmäler till
Västtrafik, som spärrar färdbeviset och utfärdar ett nytt. Kommunen tar ut en
administrativ avgift på 100 kronor av vårdnadshavarna för det ersättningskort som
eleven får.
§ 14 Skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende
Elev med intygat regelbundet växelvis boende, utifrån ansökan, är skolskjutsberättigad till och från båda adresserna om:
•

vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och eleven är i behov av skolskjuts

•

båda adresserna finns inom Orust kommun

•

vårdnadshavarna har ansökt om skolskjuts till/från de olika adresserna.

§ 15 Ersättning vid självskjuts
Beslut om ersättning vid självskjuts kan ske i följande fall:
• väg till påstignings-/avstigningsplats är längre än vad som regleras enligt § 9
• väg till påstignings-/avstigningsplats bedöms som påtagligt riskfylld enligt § 11
• bussförbindelse saknas till den skola som kommunen hänvisar eleven till för sin
skolgång, eller elevens restid till skolan blir orimligt lång enligt § 12
• andra särskilda skäl
Ersättning för självskjuts baseras på aktuell kostnad för busskort vid tiden för beslut.
Självskjutsersättning utbetalas efter särskild prövning av kommunen. Bidraget är ett
belopp som högst motsvarar kostnaden för resa med den kollektiva linjetrafiken i form
av ett skolkort som gäller skoldagar 04-19.
§ 16 Särskild bedömning
För elever i särskild undervisningsgrupp och för särskolans elever gäller särskild
bedömning av skolskjuts på grund av att upptagningsområdet är hela Orust kommun.
Vid behov sker samråd med rektor, elevhälsan och familjen. Restider och transportsätt
påverkas och kan medföra att riktlinjerna om påstigningstid och restid i viss mån får
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frångås. Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra särskilda skäl har
annan schematid än den aktuella skolans ramtid.
§ 17 Samordning vid skolskjuts med taxi
För elever som åker skolskjuts med taxi gäller att resorna ska samordnas så mycket
som möjligt utifrån elevernas dagliga schema.
§ 18 Skolskjuts och omsorg
Har eleverna någon form av omsorg (dock inte avlastningsboende) före eller efter
skolan (skolbarnsomsorg, korttidstillsyn enligt LSS, eller om en prövning enligt
Skollagen 2a kap. 9 § skett) är grundregeln att vårdnadshavaren är ansvarig för
skjutsningen till och från denna verksamhet.
Orust kommun har inte korttidsboende i egen regi, därför kan elev erbjudas plats i
korttidsboende i annan närliggande kommun. Orust kommun får då tillgodose
skolskjuts mellan det korttids-boendet och placeringsskolan.
§ 19 Ansökan om skolskjuts
För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering klar till nästkommande läsårs
start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april avseende:
•

Förskoleklass

•

Årskurs 4

•

Årskurs 7

•

Skolskjuts med taxi

•

Växelvis boende

Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan
sker via
e-tjänst.
§ 20 Vårdnadshavarnas ansvar
Vårdnadshavarna har ansvaret för eleven under dennes väg till skolan eller till
påstigningsplats för skolskjuts. I ansvaret förutsätts ligga att eleven förbereds och
7
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tränas på att klara av denna del av sin skolväg på egen hand. Efter skoldagens slut
anses kommunen överlämna ansvaret till vårdnadshavarna när eleven på
överenskommen tid går från skolan eller när avstigning av skolskjutsen sker. Om
eleven missar skolskjutsen ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer till eller
från skolan.
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§ 21 Försenad eller utebliven buss
Accepterad väntetid vid bussförsening är 20 minuter. Vid utebliven buss på
morgonen, ska eleven alltid gå hem och kontakta förälder. Grundregeln är att
vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från skolan.
§ 22 Hållplats på skolans område
Orust kommuns grundskolor ska vara utrustade med hållplatsområde försedd med
bussfållor för trafiksäker på- och avstigning. Kontroll av säkerheten åligger rektor. Om
annan hjälp erfordras kan rektor sammankalla till inspektion.
På skolans område ska bussvakt i form av skolans personal svara för ordningen vid påoch avstigning vid skolan i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
skolskjutsning (TSVFS 1988:17). Bussvakten ska vara utrustad med reflexväst för att
synas väl i både dagsljus och mörker.
§ 23 Utbildning för elev
Det är rektors ansvar att en särskild genomgång med de elever som färdas till och från
skolan med skolskjuts sker i början av varje läsår. Genomgången bör bland annat
omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid av- och påstigning, under
färden samt vid förflyttning till och från fordonet i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets
föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17). Eventuellt behov av extern hjälp vid
informationen avgörs av rektor.
§ 24 Brandutrymningsövning
Det är rektors ansvar att brandutrymningsövning genomförs vid läsårets början när
råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband med eventuell olycka
lämnas till elever som färdas till och från skolan med skolskjuts i enlighet med
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17).
Förvalta regeln
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.
9
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Målgruppen för regeln ansvarar för att ta del av och efterleva den.
Avvikelser och förslag
Den som läser regeln och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som
påverkar regeln såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till
förändringar meddela kontaktperson för regeln.
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§ 83

KS/2021:1296

Beslut om revidering av regler för skolskjuts
Utskottets för lärandes beslut
Föreslå Kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret
2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med
läsåret 2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
Sammanfattning av ärendet
Regler för skolskjuts i Orust kommun reviderades senast av kommunstyrelsen 11 november
2019, i form av redaktionella förändringar. Förslaget till reviderade regler för skolskjuts i Orust
kommun från och med läsåret 2022/2023, innebär förändringar av större karaktär. Förutom att
paragrafer har flyttat och bytt plats i dokumentet för att få ett bättre sammanhang i reglerna, så
innehåller reglerna följande förändringar:
§ 1 Regler för skolskjuts avser
Meningen ”utskottet för lärande fastställer regler för gymnasieelevers resor, resebidrag och
inackorderingsbidrag i en särskild handbok” ersätts med ”Regler för gymnasieelevernas resor
finns i särskild handbok”.
§ 2 Definition av skolskjuts
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 3 Definition av hållplats
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 5 Definition av skolväg
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 6 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Orden
”bostadens tomtgräns” ersätts med ”elevens folkbokföringsadress”.
§ 6 Berättigad till skolskjuts
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 7 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Meningen
”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas
busskort om det finns linjeförbindelse mellan elevens folkbokföringsadress och skolan som
stämmer med övriga skolskjutsbestämmelser” ersätts med ”Elev som väljer annan skola i Orust
kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas skolskjuts i mån av plats på skolbuss eller
med busskort till kollektivtrafiken. Detta beviljas i enlighet med samma regler för skolskjuts som
om eleven skulle beviljats skolskjuts till sin hänvisade skola.”
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§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Detta är en ny paragraf med texten ”Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som är
skolskjutsberättigade till den skola de är hänvisade till och i anslutning till de skolornas start- och
sluttider. På vissa skolbussar kan det finnas sittplatser över, då kan elev som valt annan skola
beviljas skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för skolskjuts i mån av plats förändras,
kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig med kortare framförhållning än 14 dagar.”
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter (f.d § 9)
Texten ”som styrks genom läkarintyg” och ”Vid behov inhämtas rektors yttrande” tas bort och
ersätts med ”Vid behov i handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd sker alltid med
rektor.”
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa (f.d § 11)
Texten ”Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får
tillsammans maximalt vara 60 minuter per resa. Avsteg får endast ske i undantagsfall.” ersätts
med ” Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får endast i
undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.”
§ 16 Särskild bedömning (f.d § 15)
Tillägg görs med texten ”Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra särskilda
skäl har annan schematid än den aktuella skolans ramtid.”
§ 18 Skolskjuts och omsorg (f.d § 17)
Texten ”Undantag gäller när eleven slutar skolan vid en tidpunkt när förbindelse med skolskjuts
saknas” tas bort. Tillägg görs med texten ”Orust kommun har inte korttidsboende i egen regi,
därför kan elev erbjudas plats i korttidsboende i annan närliggande kommun. Orust kommun får
då tillgodose skolskjuts mellan det korttidsboendet och placeringsskolan.”
§ 19 Ansökan om skolskjuts (f.d § 18)
Nuvarande text ersätts helt med ”För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering klar till
nästkommande läsårs start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april avseende:
 Förskoleklass
 Årskurs 4
 Årskurs 7
 Skolskjuts med taxi
 Växelvis boende
Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan sker via etjänst.”
§ 22 Hållplats på skolans område (f.d § 21)
Texten ”grindar” ersätts med ”bussfållor” och texten ”avspärrning till” tas bort.
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§ 25 Skolskjutsbestämmelsernas giltighet (f.d § 24)
Paragrafen tas bort då informationen finns på första sidan i dokumentet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Maria Sörkvist (C) föreslår att följande ändring görs av under rubriken § 5 Definition av skolväg:
orden ”bostadens folkbokföringsadress” ändras till ”elevens folkbokföringsadress” samt att
ändringen görs innan vidare hantering i kommunstyrelsen och beslut av kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande ställer fråga om bifall till förslag till ändring och finner att utskottet för lärande
bifaller Maria Sörkvists förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24
Förslag till regler för skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
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Reservation mot ändring av ramtid för skolskjutsresa §12 (fd §11) fr 60 min till 90 min, Och att inte
vara behjälpliga med att passa in friskolornas skolresor!
Folkviljan Orust Vill ha kvar max 60 min skolskutsresa m väntetid , samt att friskolorna bör läggas in i
skolskjutsturerna mot betalning med samma kostnad/elev som kommunens skolor .
Folkviljan Orust
Michael Relfsson

Reservation skolskjuts regler
Vi reserverar oss gällande § 12 (före detta § 11) I regler för skolskjuts i Orust
kommun där nu en majoritet i kommunstyrelsen tänker göra avsteg från dom
tidigare reglerna att det vara maximalt en ram tid på 60 min till att nu bli
maximalt 90 min. Det är inte rätt mot barnen att dom ska behöva forslas runt
på Orust vägar 3 timmar varje dag. Detta är alltså en ökning med 60 min per
dag som barnen för i restid varje dag. Det är ett beslut som inte är förenligt
utifrån barn perspektivet, vilket kommunen har skyldighet att göra och är inte
gjort. Vi anser att det är helt emot linjen att Orust ska vara en attraktiv plats att
bo på och i linje med att hela Orust ska leva och utvecklas. Detta kommer
definitivt också göra det mindre attraktivt att bosätta sig på Orust med denna
politik. Till detta kommer barnen inte bara behöva gå på en buss för att ta sig
till och från skolan utan kommer även tvingas byta buss på linjen med allt som
det medför som säkerhet mm. Vi har i vårat budget förslag lagt pengar till
skolan för att just motverka sådant här men tyvärr röstades vår budget ner av
majoriteten.
Lars Larsson
Maria Sörqvist
Centerpartiet
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§ 14
KS/2021:1296
Beslut om revidering av regler för skolskjuts
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret
2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med
läsåret 2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
Reservationer och särskilda uttalanden
Michael Relfsson (FO) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Lars Larsson (C) samt Maria Sörqvist (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Regler för skolskjuts i Orust kommun reviderades senast av kommunstyrelsen 11 november
2019, i form av redaktionella förändringar. Förslaget till reviderade regler för skolskjuts i Orust
kommun från och med läsåret 2022/2023, innebär förändringar av större karaktär. Förutom att
paragrafer har flyttat och bytt plats i dokumentet för att få ett bättre sammanhang i reglerna, så
innehåller reglerna följande förändringar:
§ 1 Regler för skolskjuts avser
Meningen ”utskottet för lärande fastställer regler för gymnasieelevers resor, resebidrag och
inackorderingsbidrag i en särskild handbok” ersätts med ”Regler för gymnasieelevernas resor
finns i särskild handbok”.
§ 2 Definition av skolskjuts
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 3 Definition av hållplats
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 5 Definition av skolväg
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 6 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Orden
”bostadens tomtgräns” ersätts med ”elevens folkbokföringsadress”.
§ 6 Berättigad till skolskjuts
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 7 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Meningen
”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas
busskort om det finns linjeförbindelse mellan elevens folkbokföringsadress och skolan som
stämmer med övriga skolskjutsbestämmelser” ersätts med ”Elev som väljer annan skola i Orust
kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas skolskjuts i mån av plats på skolbuss eller
med busskort till kollektivtrafiken. Detta beviljas i enlighet med samma regler för skolskjuts som
om eleven skulle beviljats skolskjuts till sin hänvisade skola.”
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§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Detta är en ny paragraf med texten ”Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som är
skolskjutsberättigade till den skola de är hänvisade till och i anslutning till de skolornas start- och
sluttider. På vissa skolbussar kan det finnas sittplatser över, då kan elev som valt annan skola
beviljas skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för skolskjuts i mån av plats förändras,
kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig med kortare framförhållning än 14 dagar.”
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter (f.d § 9)
Texten ”som styrks genom läkarintyg” och ”Vid behov inhämtas rektors yttrande” tas bort och
ersätts med ”Vid behov i handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd sker alltid med
rektor.”
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa (f.d § 11)
Texten ”Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får
tillsammans maximalt vara 60 minuter per resa. Avsteg får endast ske i undantagsfall.” ersätts
med ” Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får endast i
undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.”
§ 16 Särskild bedömning (f.d § 15)
Tillägg görs med texten ”Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra särskilda
skäl har annan schematid än den aktuella skolans ramtid.”
§ 18 Skolskjuts och omsorg (f.d § 17)
Texten ”Undantag gäller när eleven slutar skolan vid en tidpunkt när förbindelse med skolskjuts
saknas” tas bort. Tillägg görs med texten ”Orust kommun har inte korttidsboende i egen regi,
därför kan elev erbjudas plats i korttidsboende i annan närliggande kommun. Orust kommun får
då tillgodose skolskjuts mellan det korttidsboendet och placeringsskolan.”
§ 19 Ansökan om skolskjuts (f.d § 18)
Nuvarande text ersätts helt med ”För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering klar till
nästkommande läsårs start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april avseende:






Förskoleklass
Årskurs 4
Årskurs 7
Skolskjuts med taxi
Växelvis boende

Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan sker via etjänst.”
§ 22 Hållplats på skolans område (f.d § 21)
Texten ”grindar” ersätts med ”bussfållor” och texten ”avspärrning till” tas bort.
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§ 25 Skolskjutsbestämmelsernas giltighet (f.d § 24)
Paragrafen tas bort då informationen finns på första sidan i dokumentet.

Utskottet för lärande beslutade 2021-12-06 § 83 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret
2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med
läsåret 2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Larsson (C) yrkar på att skrivelsen under § 12 ej förändras från 60 minuter till 90 minuter.
Michael Relfsson (FO) yrkar också på att skrivelsen under § 12 lämnas oförändrad, men även att
skrivelsen under § 6 förändras till att omfatta alla elever inom kommunen, oavsett om den
bedrivs privat eller kommunalt. Martin Oscarsson (SD) tillstyrker förslaget.
Veronica Almroth (L), Alexander Hutter (S) samt Martin Reteike (MP) yrkar bifall till utskottet
för lärandes förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut.
Ordföranden ställer först de två ändringsyrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifallit Lars Larssons (C) ändringsyrkande som motförslag till huvudförslaget.
Ordföranden ställer därefter utskottet för lärandes förslag till beslut mot Lars Larssons (C)
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen har bifallit utskottet för lärandes förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för utskottet för lärandes förslag till beslut.
Nej-röst för Lars Larssons (C) förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för utskottet för lärandes förslag mot 5 nej-röster för Lars Larssons (C) förslag
bifaller kommunstyrelsen utskottet för lärandes förslag. 1 ledamot avstod från att rösta.
Hur var och en har röstat framgår av separat protokoll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24
Förslag till regler för skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
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Avrapportering
Översyn skolskjuts
Orust kommun

Skolskjuts
Med motivet att linjetrafiken på ett kostnadseffektivt sätt skulle kunna utökas
anlitade Orust kommun 2010 Västtrafik att anordna kommunens skolskjutsen som
linjetrafik.
Det avtal mellan Orust kommun och Västtrafik som reglerar parternas åtaganden
anges att Orust kommun köper till skollinjer i områden som saknar ordinarie
skolskjuts.
Utöver ordinarie linjetrafik anordnas skolskjutsen med 19 skollinjer.

Skolskjuts
Rätten till skolskjuts regleras i dokumentet Regler för skolskjuts på Orust.
Skolåret 2018/2019 beviljades 743 ansökningar om skolskjuts.
Skolskjuts

Ordinarie
linjetrafik

Skollinjer

till anvisad skola
till annan vald skola

48
10

528
23

Ordinarie och
skollinjer
44
48

Vid växelvisboende

0
58

0
551

22
114

Totalt
620
81
22
723

Skolskjuts
Skolskjutsen för 20 elever anordnas med skoltaxi.
Vid utvärdering av skolskjutsen finner vi att 194 elever som för närvarande inte
ansökt om skolskjuts beviljas det med befintliga regler för skolskjuts.
Totalt har 917 elever rätt till skolskjuts med befintliga regler för skolskjuts.

Skolskjuts

Ordinarie linjetrafik
Ordinarie linjetrafik är linjetrafik som regionen finansierar.
Orust kommun kan nyttja den ordinarie linjetrafiken för skolskjuts.
Kommunen betalar skolkort till regionen.

Skollinjer
Skollinjer är linjelagd till skolan anpassad skolskjuts i Västtrafiks regi. Det innebär att
övriga resenärer också kan resa med skollinjerna. Vid tillfället kommunen beslutade
att anlita Västtrafik för skolskjuts var motivet att elever som valt annan skola och
allmänheten skulle kunna åka med skollinjerna.
Skolskjutslinjerna är planerade och upphandlade av Västtrafik. Västtrafik
underhåller också skollinjernas tidsläggning och sträckning under tiden för
trafikavtalet.
Bergkvara buss är transportör i befintliga trafikavtalet gällande skollinjer på Orust.

Skollinjer
Skollinjerna är tidtabellslagda hos västtrafik.
Skollinjerna på Orust har nummer 971 till 989 i Västtrafiks tidtabell, totalt 19
skollinjer.
Totalt åker 665 elever med skollinjerna.
Skollinjerna verkställs av 18 fordon.

Hållplatser Orust

Linjetrafik
Mer linjetrafik än i jämförbara kommuner.
Något mindre ordinarie linjetrafik än jämförbara kommuner.
Omfattande utbud av skollinjer.
Orust kommun ska fråga sig om upplägget med skollinjerna innebär att kommunen
finansierar linjetrafik som regionen i annat fall skulle finansiera.

Kostnader
Ordinarie linjetrafik
Busskort, skollinjer
Skollinjer
Totalt

HT-2018

VT-2019

235 027 kr
1 183 500 kr
6 922 222 kr
8 340 748 kr

666 700 kr
1 232 502 kr
7 206 876 kr
9 106 078 kr

Skolåret
2018–2019
901 727 kr
2 416 002 kr
14 129 098 kr
17 446 826 kr

Kostnader
Orust kommun köper skolkort för skolskjuts med linjetrafiken till alla elever som
beviljats skolskjuts.
Orust kommun finansierar skollinjerna.
Orust kommun får tillbaka kostnaden för skolkorten och övriga resande som reser
med skollinjerna.

Prismodell skollinjer
o Direkta trafikkostnader baserat på bedömd ersättning till trafikföretag enligt
aktuellt avtal. Index uppräknas årligen med index för trafikavtal.
o Beräknade intäkter räknas av från de direkta trafikkostnaderna. Intäkterna
beräknas utifrån bedömt resande och en genomsnittsintäkt.
o Trafiknära kostnader beräknas genom ett procentuellt påslag om fyra
procent av de direkta trafikkostnaderna.
o Försäljningsomkostnader beräknas genom ett procentuellt påslag om fem
procent av beräknad intäkt.
o Administrationskostnad utgörs av en fast årlig avgift som fastställs utifrån
den direkta trafikkostnadens omfattning.

Trafikkostnader
HT-2018
Trafikkostnaden
Intäkter från skolkort
Intäkter från övriga färdbevis
Försäljningskostnader
Administrationskostnad
Totalt

8 125 318 kr
-1 183 500 kr
-60 101 kr
3 005 kr
37 500 kr
6 922 222 kr

VT-2019
8 466 000 kr
-1 232 502 kr
-67 500 kr
3 378 kr
37 500 kr
7 206 876 kr

Skolåret 2018–
2019
16 591 318 kr
-2 416 002 kr
-127 601 kr
6 383 kr
75 000 kr
14 129 098 kr

Kostnadsdrivare
Gällande skollinjerna kommer Orust kommun alltid få betala Västrafiks kostnad för
skollinjerna som i sin tur alltid kommer få betala trafikbolagets kostnad för
skollinjerna.
Kostnadsdrivande för trafikbolaget är antalet fordon eftersom varje fordon kräver
en förare. Fordon och förare representerar 85 procent av totalkostnaden för ett
fordon.
Kostnaden för skollinjer 16,6 miljoner.

Totalkostnad
Kommun
Färgelanda
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Tanum
Tjörn

Totalkostnad
Beviljade elever
Skolor
345
5+2
397
5+0
656
6
726
4+3
301
6+0
795
9+0
671
7+0

Kostnad
5 441 500 kr
6 221 000 kr
8 220 000 kr
17 447 000 kr
5 060 000 kr

Uppgiftsår

2018/2019
2013/2014
2018/2019
2018/2019
2015/2016
2018/2019
3 355 000 kr 2018/2019

Kostnad Ordinarie linjetrafik
Kommun
Färgelanda
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Tanum
Tjörn

Ordinarie linjetrafik
Beviljade elever
Skolor
28
5+2
0
5+0
0
6+0
172
4+3
157
6+0
409
9+0
671
7+ 0

Kostnad
145 600 kr
0 kr
0 kr
2 416 002 kr
949 600 kr
2 126 000 kr
3 489 200 kr

Uppgiftsår
2018/2019
2013/2014
2018/2019
2018/2019
2015/2016
2018/2019
2018/2019

Kostnad Skollinjer
Kommun
Färgelanda
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Tanum
Tjörn

Skollinjer (Skolbuss)
Beviljade elever
Skolor
297
5+2
397
5+0
656
6+0
665
4+3
122
6+0
421
9+0
0
7+0

Kostnad
5 301 500 kr
6 221 000 kr
8 220 000 kr
16 591 000 kr
3 374 000 kr
0 kr

Uppgiftsår
2018/2019
2013/2014
2017/2018
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019

Jämförelsetal Skollinjer
Kommun
Färgelanda
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Tanum
Tjörn

Snittkostnad per elev med
skollinjer
17 850 kr
15 670 kr
12 530 kr
24 950 kr
27 650 kr

Uppgiftsår

2018/2019
2013/2014
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
5 200 kr 2018/2019

Jämförelsetal Fordon
Kommun
Färgelanda, 8 bussar
Mellerud, 8 bussar
Munkedal, 12 bussar
Orust, 18 bussar*
Sotenäs, *
Tanum,
Tjörn, 0 bussar

Snittkostnad per fordon
662 690 kr
777 625 kr
685 000 kr
921 740 kr
825 000 kr

*Upphandlade skollinjer i västtrafiks regi

Uppgiftsår
2018/2019
2013/2014
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
Saknas 2018/2019

Analys kostnader
Totala kostnaden för skolskjutsen är hög jämfört med liknande kommuner.
Huvudanledningen är antalet skolskjutselever är högre och mer utspridda än
liknande kommuner. Antalet skollinjer och fordon som nyttjas förefaller orimligt
många.
Kostnaden per fordon är också hög jämfört med många liknande kommuner.
Huvudanledningen är att kraven som Västtrafik ställt i sin upphandling. Färgsättning
och IT-system kostar ca. 100 000 kronor mer än i egen regi upphandlade bussar.

Analys kostnader
Snittkostnaden per elev inom skollinjerna är jämfört med liknande kommuner också
högt.
Färgelanda, Mellerud, Munkedal, Sotenäs kommun har samtliga optimerat sina
skollinjer med målet att minska antalet kostnadsdrivande fordon. Tanum har
optimerat sina skolskjuts men upphandlat genom Västtrafik.
Uppgifterna för Sotenäs kommun i denna rapport är från innan optimering av
skollinjerna.

Minska kostnaden
Kostnaden för skollinjerna kan sänkas om de ersätts med egen upphandlad
skoltrafik. Västtrafiksbussar är 100 000 kronor kostsammare än egna upphandlade
bussar. Det innebär att Orust kommun skulle kunna sänka sina kostnader med 1,8
miljoner kronor om året.
Av alla tänkbara åtgärder för att sänka kostnaden är sannolikt detta den åtgärd som
medför minst negativa reaktioner.
Införande av egen upphandlad skolskjutstrafik innebär dock att andra invånare inte
har möjlighet att resa med skollinjerna.

Minska kostnaden
Reglering av restid och väntetid och tidigast starttid som återfinns i Regler för
skolskjuts i Orust kommun är kostnadsdrivande jämfört med många andra
kommuners regelverk.
Ingen ska tvingas resa tidigare än 07:10 och resetid plus väntetid får inte överstiga
60 minuter. Konsekvensen blir att skollinjerna är jämförelsevis korta i sträcka och tid
samt många till antalet.
Om 60 minuters restid tillämpas istället estimeras kostnaden kunna sänkas med 2,4
miljoner.

Minska kostnaden
Om skolornas ramtider också skulle kunna anpassas mellan 08:00 och 08:45 skulle
kostnaden kunna sänkas med ytterligare 2 miljoner kronor.

Minska kostnaden
Eftersom hållplatserna i skollinjerna är tätt lokaliserade kan ovanstående ändringar
också kräva ändringar av hållplatser för några elever.
Omfattningen av ändringarna och den förväntade negativa reaktionen från
vårdnadshavare kommer variera med vilka åtgärder för att minska kostnaden som
genomförs.

Alternativ
A. Orust kommun upphandlar skolskjuts i egen regi
B. Optimera med 60 min restid och 30 min väntetid
C. Optimera med nya ramtider

Alternativ

MSEK

Nuläget

16,6

A

14,8

B

14,2

B+A

12,4

C

14,6

C+A

12,8

C+B

12,2

C+B+A

10,4
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Kommunförvaltningen
Katarina Levenby
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby @orust.se

Utredning av förutsättningarna för skolskjuts med anledning av återremiss från
kommunfullmäktige 2022-02-10
Bakgrund
Vid Kommunfullmäktige 220212 var frågan om revidering av skolskjutsregler uppe för
beslut.
Följande förtydligande önskades kring regelverket:
Vi yrkar på återremiss så att kommunstyrelsen får utreda förutsättningarna så att elevernas
skolskjutsar inte överstiger 60 min som det står i tidigare regler, detta vill vi ha kvar.
I utredningen ska det framgå hur många ytterligare bussar det kan krävas samt de merkostnader detta
medför.
Vi vill också ha redovisat i förslaget om hur barnkonventionen följts.
Förtydligande
Förutsättningarna för att elevernas skolskjutsar inte överstiger 60 min, som det står i
tidigare regler.
I vår nuvarande skolskjutsorganisation är det ett fåtal elever som har lång restid i buss.
Dessa elever bor i områden som ligger långt från skolorna. Dit hör Mollösund, Tuvesvik
och Gullholmen. De elever som bor i dessa områden har idag ca 50-55 min resa med
buss till sin skola. I den planerade nya organisationen kommer det fortfarande vara
samma restid för dessa elever. Vi kommer i nuläget inte ha någon elev som har längre
restid än 60 minuter. En förändring av turernas dragning kommer att ske på västra
Orust och där är det flera elever som kommer att få kortare restid. Idag har elever i detta
område runt 40-45 min restid men där kommer tiden att förkortas då sträckorna har
dragits om.
Skoldagen börjar i anslutning till att eleverna anländer till skolan och för de allra flesta
eleverna går bussen hem 10 minuter efter avslutad skoldag. Skolan strävar alltid efter att
eleverna ska ha så kort väntetid som möjligt i skolan.
Revideringen av reglerna syftar till att anpassa reglerna efter de längsta resorna vilket det
gamla regelverket inte uppfyllde utan flera beslut fick fattas på undantagsregler.
Vid en undersökning av hur regelverket ser ut i flera andra kommuner ser man att en del
väljer att definiera restid och väntetid medan andra bara uppger restid eller väntetid. I
närområdet ser det ut på följande sätt:

Tjörn

Restid
Restiden ska hållas på en rimlig nivå med en strävan att inte överskrida 60 minuter per
resa. Undantag kan tillåtas vid exempelvis skolskjuts till och från sekundäradress.
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Väntetid
Eftersom samordning av skolskjutsen sker kommer väntetider att uppstå. Väntetiden
ska hållas på en rimlig nivå med en strävan att inte överskrida 30 minuter. 10 minuter
innan skoldagens början samt efter skoldagens slut räknas som anslutningstid då eleven
har möjlighet att ta av/på ytterkläder etc. Anslutningstiden räknas inte in i väntetiden.

Stenungsund

Särskild skolskjuts beviljas om elev är berättigad till skolskjuts och om väntetiderna med
den ordinarie linjetrafiken normalt överstiger
Ca 0,5 timmar för elev i årskurs F - 3 (en väg)
Ca 1 timme för elev i årskurs 4 - 6 (en väg)
Ca 1,5 timme för elev i årskurs 7 - 9 (en väg)

Lysekil

Särskild skolskjuts beviljas om eleven är berättigad till skolskjuts och väntetiderna med
den ordinarie linjetrafiken normalt överstiger
0,5 timme för elev i förskoleklass – årskurs 3 eller
1 timme för elev i årskurs 4 – 9

Uddevalla

Den totala väntetiden för skolskjutsberättigad elev bör inte överstiga 1,5 timme per dag.

Tanum
Långa res- och väntetider ska om möjligt undvikas. Restiden ska inte överstiga 60
minuter per resa. Väntetiden i anslutning till skoldagen ska inte överskrida 30 minuter
per resa alternativt 60 minuter per dag.

Hur många ytterligare bussar det kan krävas samt de merkostnader detta medför
Jonas Åhlin, projektledare hos Optiplan, var med på KSAU den 9 september 2019 och
presenterade där förutsättningarna kring en förändrad och optimerad skolskjuts och
vilka effekter dessa förändringar skulle få. Den PowerPoint som visades vid mötet är
bifogad som bilaga. Bild 27 visade på tre parametrar som påverkar kostnaden:
A. Orust kommun upphandlar skolskjuts i egen regi
B. Optimera med 60 min restid och 30 min väntetid
C. Optimera med nya ramtider.

Comfact Signature Referensnummer: 1286407

Datum

2022-02-16

Diarienummer

KS/2021:1296

3(3)

Enligt Optiplans beräkningar så skulle valet av parametrar innebära följande sänkning av
kostnader:
A- Upphandla skolskjuts i egen regi 1,8 MSEK
B- Optimera 60 min restid + 30 min väntetid 2,4 MSEK
C- Optimera med förändrade ramtider på skolorna 2 MSEK
Totalt en sänkning av kostnaden med 6, 2 miljoner kronor.
Upphandlingen av skolskjuts bygger på en mycket komplicerad optimering för att få så
snabba och kostnadseffektiva transporter som möjligt. Fordonen används till mer än en
skola vilket vi löser genom ändrade ramtider. Restiden påverkas i första hand av
avståndet mellan hemmet och skolan och inte av antalet fordon. Så på frågan om hur
många ytterligare bussar som krävs för att sänka restiden för de elever med längst restid
så blir svaret att fler bussar inte löser detta. Sträckan för dessa elever är densamma.
Redovisning om hur barnkonventionen följs
Sedan 1 juli 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. När en kommun fattar beslut
ska man beakta vad som är bra för barnen (Konvention om barns rättigheter, artikel 3).
Sektor lärande anser att kommunens nya organisation kring skolskjutsar tar barnens
bästa i beaktning. Våra reviderade regler bygger på SKR:s rekommendationer. Genom
en ny sträckning av linjer kommer flera elever att få något kortare skolväg.
Möjligheterna med fler eftermiddagsturer för F-6 skolorna innebär att schemat kan
anpassas bättre efter elevernas behov. Vidare öppnar vårt nya avtal upp för att schemat
för språkval och hemkunskap som bedrivs på våra 7-9 skolor kan förläggas vid flera
tillfällen i stället för att komprimeras under en dag. Detta innebär bättre förutsättningar
för undervisning och gynnsamt lärande för kommunens elever.
Förvaltningens förslag till beslut
Med anledning av denna utredning kvarstår förvaltningens förslag till
kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret
2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med
läsåret 2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Katarina Levenby
Sektorchef lärande
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Orust kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-10

§7
KS/2021:1296
Beslut om revidering av regler för skolskjuts
Kommunfullmäktiges beslut
Återremittera ärendet för utredning av förutsättningarna så att elevernas skolskjutsar inte
överstiger 60 minuter, hur många ytterligare bussar som krävs, merkostnader för detta samt att
det i förslaget ska redovisas hur barnkonventionen följts.
Sammanfattning av ärendet
Regler för skolskjuts i Orust kommun reviderades senast av kommunstyrelsen 11 november
2019, i form av redaktionella förändringar. Förslaget till reviderade regler för skolskjuts i Orust
kommun från och med läsåret 2022/2023, innebär förändringar av större karaktär. Förutom att
paragrafer har flyttat och bytt plats i dokumentet för att få ett bättre sammanhang i reglerna, så
innehåller reglerna följande förändringar:
§ 1 Regler för skolskjuts avser
Meningen ”utskottet för lärande fastställer regler för gymnasieelevers resor, resebidrag och
inackorderingsbidrag i en särskild handbok” ersätts med ”Regler för gymnasieelevernas resor
finns i särskild handbok”.
§ 2 Definition av skolskjuts
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 3 Definition av hållplats
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 5 Definition av skolväg
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 6 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Orden
”bostadens tomtgräns” ersätts med ”elevens folkbokföringsadress”.
§ 6 Berättigad till skolskjuts
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 7 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Meningen
”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas
busskort om det finns linjeförbindelse mellan elevens folkbokföringsadress och skolan som
stämmer med övriga skolskjutsbestämmelser” ersätts med ”Elev som väljer annan skola i Orust
kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas skolskjuts i mån av plats på skolbuss eller
med busskort till kollektivtrafiken. Detta beviljas i enlighet med samma regler för skolskjuts som
om eleven skulle beviljats skolskjuts till sin hänvisade skola.”
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§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Detta är en ny paragraf med texten ”Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som är
skolskjutsberättigade till den skola de är hänvisade till och i anslutning till de skolornas start- och
sluttider. På vissa skolbussar kan det finnas sittplatser över, då kan elev som valt annan skola
beviljas skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för skolskjuts i mån av plats förändras,
kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig med kortare framförhållning än 14 dagar.”
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter (f.d § 9)
Texten ”som styrks genom läkarintyg” och ”Vid behov inhämtas rektors yttrande” tas bort och
ersätts med ”Vid behov i handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd sker alltid med
rektor.”
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa (f.d § 11)
Texten ”Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får
tillsammans maximalt vara 60 minuter per resa. Avsteg får endast ske i undantagsfall.” ersätts
med ” Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får endast i
undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.”
§ 16 Särskild bedömning (f.d § 15)
Tillägg görs med texten ”Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra särskilda
skäl har annan schematid än den aktuella skolans ramtid.”
§ 18 Skolskjuts och omsorg (f.d § 17)
Texten ”Undantag gäller när eleven slutar skolan vid en tidpunkt när förbindelse med skolskjuts
saknas” tas bort. Tillägg görs med texten ”Orust kommun har inte korttidsboende i egen regi,
därför kan elev erbjudas plats i korttidsboende i annan närliggande kommun. Orust kommun får
då tillgodose skolskjuts mellan det korttidsboendet och placeringsskolan.”
§ 19 Ansökan om skolskjuts (f.d § 18)
Nuvarande text ersätts helt med ”För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering klar till
nästkommande läsårs start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april avseende:






Förskoleklass
Årskurs 4
Årskurs 7
Skolskjuts med taxi
Växelvis boende

Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan sker via etjänst.”
§ 22 Hållplats på skolans område (f.d § 21)
Texten ”grindar” ersätts med ”bussfållor” och texten ”avspärrning till” tas bort.
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§ 25 Skolskjutsbestämmelsernas giltighet (f.d § 24)
Paragrafen tas bort då informationen finns på första sidan i dokumentet.
Utskottet för lärande beslutade 2021-12-06 § 83 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret 2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med läsåret
2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 § 14 föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret 2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med läsåret
2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
3.
Förslag till beslut under sammanträdet
Veronica Almroth (L), med instämmande av Catharina Bråkenhielm (S), Alexander Hutter (S),
Maths Gustafsson (M) och Håkan Bengtsson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Lars Larsson (C), med instämmande av Michael Relfsson (FO), Börje Pettersson (C) och Rolf
Sörvik (V), yrkar på återremiss så att kommunstyrelsen får utreda förutsättningarna så att
elevernas skolskjutsar inte överstiger 60 minuter, som det står i tidigare regler. I utredningen ska
det framgå hur många ytterligare bussar det kan krävas samt de merkostnader detta medför. Vi
vill också ha redovisat i förslaget hur barnkonventionen följts.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för Lars Larssons (C) återremissförslag.
Omröstningsresultat
Med 20 ja-röster för kommunstyrelsens förslag till beslut, 13 nej-röster för Lars Larssons (C)
återremissförslag och 4 stycken som avstår beslutar kommunfullmäktige att ärendet återremitteras
för utredning av förutsättningarna så att elevernas skolskjutsar inte överstiger 60 minuter, hur
många ytterligare bussar som krävs, merkostnader för detta samt att det i förslaget ska redovisas
hur barnkonventionen följts.
Hur var och en har röstat framgår av separat protokoll.

3

Orust kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-10

Utdrag ur kommunallagen 5 kap 50§ ”Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det
begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24
Förslag till regler för skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
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Ämne: Motförslag skolskjuts
Från: Maria Sörqvist
Till: Emelie Werling Söderroos
Mottaget: 2022-02-23 12:02:52
2021:1296 regler Skolskjuts

Motförslag:
Att låta ärendet beredas på nytt i utskottet för lärande efter det att resultatet av skolvalet är
klart i slutet av februari 2022. Då kan en utvärdering och/eller jämförelse av hösten 2021
och hösten 2022 göras som beskriver eventuella positiva och negativa konsekvenser för
barnen gällande förändrade restider, vägen till hållplatsen och säkerheten kring denna
samt nya hållplatser.
Utvärderingen ska då lägga tonvikt på artikel 3 och 12 i barnkonventionen som hänvisar
till barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet.
Därefter har vi fakta för att kunna revidera reglerna för skolskjuts.
Reservation till förmån för eget förslag
Att låta ärendet beredas på nytt i utskottet för lärande efter det att resultatet av skolvalet är
klart i slutet av februari 2022. Då kan en utvärdering och/eller jämförelse av hösten 2021
och hösten 2022 göras som beskriver eventuella positiva och negativa konsekvenser för
barnen gällande förändrade restider, vägen till hållplatsen och säkerheten kring denna
samt nya hållplatser.
Utvärderingen ska då lägga tonvikt på artikel 3 och 12 i barnkonventionen som hänvisar
till barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet.
Därefter har vi fakta för att kunna revidera reglerna för skolskjuts.
I detta beslut påverkas en grupp av barn och då ska beslutet innehålla en utvärdering av
eventuella positiva eller negativa konsekvenser för barnen. Beslutet ska också innehålla
hur barnens intresse har vägts mot andra intressen och på vilket sätt hänsyn har tagits till
barnens bästa. Vi kan inte se att det är dokumenterat hur dessa delar är uppfyllda.
Centerpartiet
Lars Larsson
Maria Sörkvist

Maria Sörkvist
Vice ordf. Utskott omsorg

Orust kommun
473 80 Henån
www.orust.se
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§ 49
KS/2021:1296
Beslut om revidering av regler för skolskjuts

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret 2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med läsåret
2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24
Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Larsson (C) och Maria Sörqvist (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Martin Oscarsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Rolf Sörvik (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Kaj Kvorning (Ober.) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Larssons (C) förslag.
Sammanfattning av ärendet
Regler för skolskjuts i Orust kommun reviderades senast av kommunstyrelsen 11 november
2019, i form av redaktionella förändringar. Förslaget till reviderade regler för skolskjuts i Orust
kommun från och med läsåret 2022/2023, innebär förändringar av större karaktär. Förutom att
paragrafer har flyttat och bytt plats i dokumentet för att få ett bättre sammanhang i reglerna, så
innehåller reglerna följande förändringar:
§ 1 Regler för skolskjuts avser
Meningen ”utskottet för lärande fastställer regler för gymnasieelevers resor, resebidrag och
inackorderingsbidrag i en särskild handbok” ersätts med ”Regler för gymnasieelevernas resor
finns i särskild handbok”.
§ 2 Definition av skolskjuts
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 3 Definition av hållplats
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 5 Definition av skolväg
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 6 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Orden
”bostadens tomtgräns” ersätts med ”elevens folkbokföringsadress”.
§ 6 Berättigad till skolskjuts
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 7 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Meningen
”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas
busskort om det finns linjeförbindelse mellan elevens folkbokföringsadress och skolan som
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stämmer med övriga skolskjutsbestämmelser” ersätts med ”Elev som väljer annan skola i Orust
kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas skolskjuts i mån av plats på skolbuss eller
med busskort till kollektivtrafiken. Detta beviljas i enlighet med samma regler för skolskjuts som
om eleven skulle beviljats skolskjuts till sin hänvisade skola.”
§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Detta är en ny paragraf med texten ”Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som är
skolskjutsberättigade till den skola de är hänvisade till och i anslutning till de skolornas start- och
sluttider. På vissa skolbussar kan det finnas sittplatser över, då kan elev som valt annan skola
beviljas skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för skolskjuts i mån av plats förändras,
kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig med kortare framförhållning än 14 dagar.”
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter (f.d § 9)
Texten ”som styrks genom läkarintyg” och ”Vid behov inhämtas rektors yttrande” tas bort och
ersätts med ”Vid behov i handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd sker alltid med
rektor.”
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa (f.d § 11)
Texten ”Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får
tillsammans maximalt vara 60 minuter per resa. Avsteg får endast ske i undantagsfall.” ersätts
med ” Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får endast i
undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.”
§ 16 Särskild bedömning (f.d § 15)
Tillägg görs med texten ”Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra särskilda
skäl har annan schematid än den aktuella skolans ramtid.”
§ 18 Skolskjuts och omsorg (f.d § 17)
Texten ”Undantag gäller när eleven slutar skolan vid en tidpunkt när förbindelse med skolskjuts
saknas” tas bort. Tillägg görs med texten ”Orust kommun har inte korttidsboende i egen regi,
därför kan elev erbjudas plats i korttidsboende i annan närliggande kommun. Orust kommun får
då tillgodose skolskjuts mellan det korttidsboendet och placeringsskolan.”
§ 19 Ansökan om skolskjuts (f.d § 18)
Nuvarande text ersätts helt med ”För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering klar till
nästkommande läsårs start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april avseende:






Förskoleklass
Årskurs 4
Årskurs 7
Skolskjuts med taxi
Växelvis boende

Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan sker via e-
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tjänst.”
§ 22 Hållplats på skolans område (f.d § 21)
Texten ”grindar” ersätts med ”bussfållor” och texten ”avspärrning till” tas bort.
§ 25 Skolskjutsbestämmelsernas giltighet (f.d § 24)
Paragrafen tas bort då informationen finns på första sidan i dokumentet.
Utskottet för lärande beslutade 2021-12-06 § 83 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret 2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med läsåret
2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 § 14 föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret 2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med läsåret
2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-10 § 7 att:
Återremittera ärendet för utredning av förutsättningarna så att elevernas skolskjutsar inte
överstiger 60 minuter, hur många ytterligare bussar som krävs, merkostnader för detta samt att
det i förslaget ska redovisas hur barnkonventionen följts.
Återremissen skedde genom en så kallad minoritetsåterremiss i enlighet med kommunallagen 5
kap 50§.
Ajournering
På begäran av Martin Oscarsson (SD) ajourneras mötet mellan klockan 11:53-11:58.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Larsson (C), med tillstyrkande från Maria Sörqvist (C) yrkar på att ärendet ska återremitteras
till utskottet för lärande efter det att resultatet av skolvalet är klart i slutet av februari 2022.
Motiveringen är att en utvärdering och/eller jämförelse av hösten 2021 och hösten 2022 då kan
göras som beskriver eventuella positiva och negativa konsekvenser för barnen gällande
förändrade restider, vägen till hållplatsen och säkerheten kring denna samt nya hållplatser.
Utvärderingen ska då lägga tonvikt på artikel 3 och 12 i barnkonventionen som hänvisar till
barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. Därefter finns fakta för att
kunna revidera reglerna för skolskjuts.
Veronica Almroth (L) samt Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till liggande förslaget till
beslut, enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24.
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Beslutsgång 1
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag till beslut, samt Lars
Larssons (C) förslag till återremiss.
Ordföranden frågar om ärendet kan avgöras idag och finner att så är fallet.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för att återremittera ärendet enligt Lars Larssons (C) förslag.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 1
ledamot avstår från att rösta. Hur var och en har röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutsgång 2
Ordföranden finner därefter att det enbart kvarstår ett förslag till beslut, och finner att
kommunstyrelsen har bifallit liggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24
Förslag till regler för skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023
Utredning av förutsättningarna för skolskjuts med anledning av återremiss från
kommunfullmäktige 2022-02-10, daterad 2022-02-15
PowerPoint-presentation; avrapportering från Optiplan till Orust 20190909
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
Orust Kommuns Författningssamling
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Ämne: Avsägelse från utskott i KS
Från: Martin Reteike
Till: Emelie Werling Söderroos; Lars Larsson; Ulla Kedbäck
Mottaget: 2022-02-15 16:13:29
Hej,
Jag vill med detta meddela att jag vill avgå från KSUO och SMN.
Tanken är att få till ett nytt val i KS givet nyval till ny KS ersättare
för MP.
/MVH Martin
Skickat från min iPad

Ämne: Avsägelse KS
Från: Hans Pernervik
Till: Elisabeth Martinsson; Michael Relfsson; Els-Marie Ragnar
Mottaget: 2022-02-24 03:29:32
Ellös 24/2-22
Härmed avsäger jag mig platsen som ersättare i kommunstyrelsen.
Hans Pernervik
Skickat från min iPhone
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Kommunstyf elsens ordförande

Otust Kommun

Motion $Testkust
Under förta äret beslutade majoriteten att inte längre finansiera åttonde klassernas seglingar med
Westkust. I de olika debattet som då fördes i kommunfullmäktige var det uppenbart att de flesta var för
att seglingarna skulle fortsätta, men regelverk och fuägan om från vems budget som skulle kostnaden tas.

| är är det 90 år sedan Westkust byggdes i I(arlsborg,

Stiftelsen Westkust har för avsikt att denna
sommar genomföra en två veckors segling genom Göta älv till Vänern för attbesöka Kadsborg.

Som ett tecken på att kommunen uppskattar vad Westkust har gjort under åren och fortsätter att
föreslås att kommunen ger ett bidrag med 100 000 k som ett bidrag till jubileet. Medel tas från
kommunstyrelsens medel till förfogande.

I(ent IChl
Kristdemokr

^tetna

på Orust

gön
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BESLUT
2022-02-25
Dnr: 201-6514-2022

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
10 februari 2022 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Orust
Parti: Miljöpartiet de gröna
Ny ersättare: Sten-Inge Kedbäck
Avgången ersättare: Fanny Nilsson
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/omwebbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Orust
Ledamot
Kia Nordqvist
Martin Reteike
Ulla Kedbäck

Ersättare
1. Susanne Andersson
2. Sten-Inge Kedbäck *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

David Forsberg

Caroline Eiman
Kopia till
Orust kommun
Ny ersättare
Miljöpartiet de gröna
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BESLUT
2022-02-25
Dnr: 201-6512-2022

Ny ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den
10 februari 2022 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Orust
Parti: Kristdemokraterna
Ny ledamot: Kent Kihl
Avgången ledamot: Ragnwi Marcelind
Någon ny ersättare kunde inte utses.
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/omwebbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Orust
Ledamot
Anders Persson
Kent Kihl *

Ersättare

2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

David Forsberg

Caroline Eiman
Kopia till
Orust kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Kristdemokraterna
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BESLUT
2022-02-25
Dnr: 201-6511-2022

Avgången ersättare i kommunfullmäktige

Kommun: Orust
Parti: Kristdemokraterna
Avgången ersättare: Ove Marcelind
Någon ny ersättare kunde inte utses.
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/omwebbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
Orust
Ledamot
Anders Persson
Ragnwi Marcelind

Ersättare
1. Kent Kihl

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

David Forsberg

Caroline Eiman
Kopia till
Orust kommun
Ny ersättare
Kristdemokraterna

Tjänsteskrivelse
2022-01-14

Helena Maxon
Administrativ chef

Dnr ÖFN 2022/4

Till Överförmyndarnämnden

Budget för överförmyndarnämnden 2023
Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att föreslå Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds
kommer att budgetera 6 200 tkr, 1 550 tkr per kommun, för överförmyndarverksamheten 2023
Sammanfattning av ärendet
Utgångspunkten för budgetarbete är avtalet mellan de fyra kommunerna Lilla Edet, Orust,
Tjörn och Stenungsund där överförmyndarnämnden till respektive kommun föreslår beslut om
budget.
Överförmyndarnämnden är det politiska organ som bereder budgeten och processen utgår från
att nämnden senast 1 mars föreslår beslut för respektive avtalskommun.
Budgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en
ekonomisk plan för två år varav budgetåret är periodens första år.
Beskrivning av ärendet
Samarbetsavtalet
I samarbetsavtalet mellan kommunerna anges att syftet med samarbetet är att nyttja resurser
för att få en organisation som klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på
verksamheten. Strävan är att upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens, kvalitet,
rättssäkerhet och kostnadseffektivitet.
Verksamhetsbeskrivning
Överförmyndarenhetens uppgifter är att utifrån delegation utöva tillsyn över samtliga gode
män, förvaltare och förmyndare i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommun. Syftet
är att tillse att enskilda som är minderåriga eller har ställföreträdare inte drabbas av
rättsförluster.
Tillsynsverksamheten innebär bland annat en aktiv kontroll av ställföreträdarna, exempelvis
genom granskning av redovisningshandlingar där det framgår hur de förvaltar sina
huvudmäns tillgångar. Tillsynen innebär även ett utredningsansvar vid klagomål och
påpekande från enskilda och/eller andra verksamheter.
Vidare innebär tillsynen att pröva och ge tillstånd till olika rättshandlingar som en
ställföreträdare vidtar för sin huvudmans räkning, exempelvis samtycke till arvskiften.

Tjänsteskrivelse
2022-01-14
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Överförmyndarenheten ska därutöver vara tingsrätten behjälplig med utredning av behov av
godmanskap och förvaltarskap. Vidare ska enheten fatta beslut om god man för vissa
specifika rättshandlingar, för ensamkommande barn, vid byte av ställföreträdare samt fatta
beslut om arvode till ställföreträdare.
Överförmyndarenheten har även utbildningsansvar för ställföreträdare samt att rekrytera gode
män och förvaltare.
I tabellen nedan framkommer statistik över olika ärenden som handlagts under året samt
jämförelser med åren innan:
2021
2020
2019
Ärenden / Beslut
(6,25 åarb) (6,25 åarb) (6,25 åarb)
Antal personärenden/akter

1131

1058

1109

Granskade års- och sluträkningar

608

645

619

Arvodesbeslut

431

507

490

Byten av ställföreträdare

34

34

37

Omvärldsanalys
Ställföreträdarutredningen
Regeringen beslutade 2019 om översyn över reglerna om gode män och förvaltare.
Syftet med översynen är att försöka säkerställa att de människor som är i behov av en
ställföreträdare ska kunna lita på att de får den hjälp och stöd de behöver.
I uppdraget har även ingått att se över reglerna med syfte att det ska vara modernt och
rättssäkert. Uppdraget har inte omfattat att se över systemet som helhet.
23 april 2021 presenterades betänkandet av Ställföreträdarutredningen;
Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36)
I betänkandet framkommer ett flertal förslag som föreslås träda i kraft i januari 2023 och som
påverkar överförmyndaren ansvar och befogenheter.
Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) beräkningar innebär dessa förändringar
kostnadsökningar om 20-40 % för kommunerna i landet om utredningens går igenom.
Ställföreträdarutredningen förslår att kommunerna ska få ekonomisk kompensation genom en
ökning av de generella statsbidragen.
Utredningen föreslår bland annat;
- Ärenden om anordnande, jämkning och upphörande ska alltid inledas hos
överförmyndaren.

Tjänsteskrivelse
2022-01-14
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Överförmyndaren ska ha fler kontakter med sökanden, huvudmän och anhöriga
”Icke tvistliga godmanskap” flyttas från tingsrätten till överförmyndaren, det innebär
att utredningsansvar och beslutanderätten i dessa fall ligger hos överförmyndaren och
inte hos tingsrätten.
Granskningen ska bli mer omfattande och ska ske på kortare tid
Mer dokumentation hos överförmyndaren
Ett ökat ansvar för utbildning av ställföreträdare.

Covid 19
Även 2021 har varit ett speciellt år på grund av Covid 19 och de restriktionerna som finns till
följd av denna pandemi. Både huvudmännen, ställföreträdarna och medarbetarna har
påverkats av detta och arbetssätt som behövt ändras.
Restriktionerna och påverkan av Covid 19 förväntas finnas kvar åtminstone under början av
2022. Enheten fortsätter arbetet med att se över arbetssätt och vilka digitala verktyg som
behövs för att medarbetarna ska kunna arbeta hemifrån på ett rättssäkert sätt med bibehållen
sekretess och kvalité. I nuläget är det mycket svårt att förutsäga om 2023 kommer att
påverkas av covid 19.
Tillbakablick och prognos
Antal totalt hanterade personärenden under 2021 har varit 1131 och enheten har haft 6,25
årsarbetare (varav 50% chefstjänst)
Detta gör att enheten hanterat ca 196 ärenden/årsarbetare (handläggare och administratör)
under 2021. 196 ärende per årsarbetare är en ökning med ca 10 ärende per årsarbetare jämfört
med 2020.
Från och med 2022 kommer ytterligare 10% att läggas på handläggartjänst och chefsdelen
minskas till 40%.
Förvaltningen budgeterar i nuläget för 6,25 årsarbetare under 2022 men föreslår en utökning
inför 2023 med 2 årsarbetare. Denna utökning till 8,25 årsarbetare syftar till att säkerställa att
överförmyndarenheten har beredskap för att kunna utföra även de arbetsuppgifter som
ställföreträdarutredningen förslår ska utföras av överförmyndarna.
Kommunernas ekonomi
Verksamheten som Stenungsunds kommun debiterar samarbetskommunerna är kostnader för
den gemensamma förvaltningen inom nämndens ansvarsområde. Arvoden till gode män,
förvaltare och förmyndare samt arvode till förtroendevalda i nämnden bekostas direkt av
respektive kommun.

Tjänsteskrivelse
2022-01-14
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2021 beräknades budgeten för verksamheten med 6,25 årsarbetare inklusive 50 % chefstjänst.
Från och med 2022 är det fortfarande beräknat på 6,25 men nu endast med 40% chefstjänst
och en utökning görs med 10 % handläggartjänst.
Budgeten för 2022 är densamma som för 2021 då enheten gjorde förhållandevis stort
överskott 2020 och förväntades göra det även 2021. Överskotten har bland annat berott på att
utbildningar för ställföreträdare och medarbetare inte kunnat genomföras samt att en tjänst
varit vakant under del av 2021 i samband med rekrytering.
Resultatet för verksamheten 2021 gav ett överskott om 396 tkr och samtliga
samarbetskommuner har samtyckt till att 200 tkr av dessa förs med över till 2022 som en
förstärkning och att resterande återbetalas enligt avtal (49 tkr/kommun).
När förslaget för budget 2023 togs fram i föregående årsplan var inte
ställföreträdarutredningen presenterad och det fanns ingen information om vilken påverkan
utredningens förslag kan komma att få om det blir verklighet.
I detta budgetförslag som förvaltningen nu presenterar är det med i beräkningen att det behövs
en utökning för att täcka kostnader för ytterligare två årsarbetare.
Mål och internkontroll
Målarbete och intern kontroll har genomförts under 2021. Målen strävar mot att kommunens
verksamhet bedrivs i enlighet med lag och i enlighet med kommunernas samarbetsavtal. Den
interna kontrollen identifierar risker och dess konsekvenser så att åtgärder kan vidtas om
behov utvärderas och omprövas årligen.
Utmaningar inför 2023
En av utmaningarna blir rekrytering av nya medarbetare (om ställföreträdarutredningens
förslag blir verklighet) då det kommer bli brist på erfarna handläggare när överförmyndare
över landet ska nyrekrytera. En annan utmaning är att sätta sig in i den förväntade nya
lagstiftningen och de nya arbetsuppgifter som det medför.
Vidare har uppdragens komplexitet under senare år ökat vilket medför att det blir allt svårare
att hitta lämpliga ställföreträdare som är villiga att åta sig dessa uppdrag. Verksamheten
behöver även fortsätta att utveckla rekryteringssätt så att fler och yngre ställföreträdare kan
rekryteras samt hitta nya sätt att erbjuda utbildningar för ställföreträdarna.
Det är även viktigt att upprätthålla och höja kompetensen hos medarbetarna för att kunna
hantera handläggning och tillsyn av de komplexa ärenden som ökar.

Tjänsteskrivelse
2022-01-14

Dnr ÖFN 2022/4

Ekonomisk översikt
Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Intäkter

4 660 (+200 6 200
från 2021)

6 400

Orust
Tjörn
Lilla Edet
Stenungsund

1 165
1 165
1 165
1 165

1 600
1 600
1 600
1 600

1 550
1 550
1 550
1 550

Uppräkningsfaktorer
Driftsramarna bygger på antaganden om en löneutveckling om 2,5 % under 2023. Vidare har
en uppräkning beräknats med 2% för övriga kostnader.
Överskott/Underskott
Ekonomisk uppföljning redovisas varje tertial till överförmyndarnämnden och rapporteras till
kontaktpersonerna i respektive kommun. Funktionschef tar fram åtgärder för att nå ekonomisk
balans vid årets slut. Om åtgärden kräver politiska beslut ska skrivelse med förklaring till
avvikelsen och förslag till åtgärder tillställas överförmyndanämnden snararast.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-14
STENUNGSUNDS KOMMUN
Överförmyndarenheten

Helena Maxon
Administrativ chef
Beslut skickas till
Lilla Edets kommun
Orust kommun
Tjörns kommun
Stenungsunds kommun

Tjänsteskrivelse
2022-01-13

Helena Maxon
Administrativ chef

Dnr ÖFN 2022/3

Till Överförmyndarnämnden

Bokslut med måluppföljning/verksamhetsberättelse för
Överförmyndarenheten 2021
Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att enligt avtal återbetala Lilla Edet, Orust, Tjörn och
Stenungsund 49 tkr per kommun för 2021.
Sammanfattning av ärendet
2021 års resultat uppgår till 396 tkr. Samtliga samarbetskommuner har samtyckt till att
200 tkr av dessa bokas med till 2022. Detta innebär en återbetalning till respektive kommun
på 49 tkr. En återbetalning om 49 tkr ligger i linje med vad som prognostiserades i september.
Beskrivning av ärendet
Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner har sedan 2015 en gemensam
överförmyndarnämnd och ett avtal där det framgår att värdkommunen, Stenungsund, är
huvudman för den gemensamma nämnden. Nämnden har en egen organisation,
överförmyndarenheten, som svarar för beredning och verkställighet av nämndens
ansvarsområden. Organisationen är placerad i Stenungsund. I avtalet framgår att eventuellt
överskott återbetalas till respektive samarbetskommun i samband med bokslut.
Verksamhetens mål, omfattning, inriktning, kvalitet och kostnader specificeras årligen i en
verksamhetsplan samt budget för verksamheten.
På grund av covid-19 har överförmyndarenheten behövt förändra arbetssätt vilket medfört
längre handläggningstider samt att rekrytering och utbildning av ställföreträdare inte kunnat
ske i den utsträckning som krävs för att det ska finnas tillräckligt många gode män.
Samtliga samarbetskommuner har samtyckt till att 200 tkr av överskottet inte ska återbetalas
utan de ska överföras till 2022 för att möjliggöra en satsning på rekrytering och utbildning av
ställföreträdare.
Resurserna som överförs kommer användas för att visstidsanställa en handläggare/granskare
under 4 månader som förstärkning. Budgeten för 2022 är oförändrad jämfört med 2021 och
det finns inte pengar inom ram för denna satsning.
Överskottet härrör från vakant tjänst del av året samt att utbildningar för ställföreträdare och
medarbetare inte genomförts som planerat.

Tjänsteskrivelse
2022-01-13

Dnr ÖFN 2022/3

Måluppföljning 2021
Nedan redovisas en sammanställning över överförmyndarenhetens måluppfyllelse för målen
som anges i enhetens verksamhetsplan 2021. Det finns tre mål som utgår från rättssäkerhet,
effektivisering och utveckling i verksamheten.
Årsräkningar ska vara färdiggranskade under samma år de inlämnas
94 % av årsräkningarna var färdiggranskade vid årsskiftet. Det återstod 32 årsräkningar som
ej var färdiggranskad där det i vissa inväntas kompletteringar och i vissa pågår
kommunicering kring anmärkning. 58 % av alla redovisningar var färdiggranskade sista
september. Målet anses ej uppfyllt.
Ställföreträdare har max 10 ärenden samtidigt samt bedöms vara rättrådiga
Avstämning görs kontinuerligt så att ställföreträdare inte har fler än 10 uppdrag.
Vid årsskiftet fanns det 8 ställföreträdare som hade 8-9 uppdrag, 2 ställföreträdare hade 10
uppdrag, en ställföreträdare som är medförmyndare och har kortvariga, tillfälliga uppdrag
hade 11. Resterande ställföreträdare hade färre uppdrag.
Kontroll av samtliga förordnade ställföreträdare har genomförts under året. Målet är uppfyllt.
Det finns förutsättningar för att viss handläggning kan ske digitalt på distans med bibehållen
rättssäkerhet
I planen fanns med att det ska finnas säker myndighetspost så att kommunikationen ska kunna
ske digitalt och inte kräva att handlingar behöver skrivas ut och sändas med traditionell
postgång.
Handlingar har skannats in så att viss handläggning har kunnat göras på distans med
bibehållen rättssäkerhet. Dock finns det inte möjlighet att kommunicera digitalt ännu på
tillfredställande sätt. Målet anses delvis uppfyllt.
Ekonomiskt resultat/analys
Budget 2021 var för 4 660 tkr för den gemensamma förvaltningen (totala kostnader för
personal, lokaler och administration).
Under året uppstod en vakans under 3 månader på grund av rekrytering av ny medarbetare.
Vidare har det varit lägre kostnader på grund av pandemin, bland annat på grund av färre
utbildningsinsatser för ställföreträdarna och uteblivna utbildningar för medarbetarna. Därtill
kommer lägre kostnader för förbruknings- och kontorsmaterial jämfört med budgeterat.
Resultatet för verksamheten ger ett totalt överskott om 396 tkr (99 tkr kr /kommun). En
överenskommelse är gjord mellan samarbetskommunerna om 200 tkr av dessa ska föras med
till 2022.

Tjänsteskrivelse
2022-01-13

Dnr ÖFN 2022/3

Verksamhetsberättelse
Även 2021 har varit ett speciellt år på grund av Covid 19 och de restriktioner som finns till
följd av denna pandemi. Både huvudmännen, ställföreträdarna och medarbetarna har
påverkats av detta och arbetssätt har behövt ändras.
Under året som gått har nämnden haft 7 sammanträden. Nämnden har beslutat i olika typer av
myndighetsfrågor samt styrdokument för verksamheten. Informationsärenden har förekommit
på samtliga sammanträden med bland annat målavstämning, ekonomisk uppföljning samt för
nämnden aktuella domar.
Jämförelsetabell: I tabellen anges exempel på antal olika typer av handläggningsärenden som
hanterats inom enheten.
Ärenden / Beslut
2021
2020
2019
(6,25 åarb) (6,25 åarb) (6,25 åarb)
Antal personärenden/akter

1131

1058

1109

Granskade års- och sluträkningar

608

645

619

Arvodesbeslut

431

507

490

Byten av ställföreträdare

34

34

37

Antalet totalt hanterade personärenden under 2021 har varit 1131 och enheten har haft 6,25
årsarbetare (varav 0,5 är chefstjänst).
Detta gör att enheten hanterat ca 196 personärende/årsarbetare (handläggare och
administratör) under 2021. Antalet granskade års- och slutredovisningar har minskat något
under året jämfört med föregående år vilket bland annat beror på att det åretstår 32
redovisningar som inte är färdiggranskade.
Nedan visas enhetens antal ärenden vid årsskiftet varje år. Detta visar på ärendemängden en given
tidpunkt på året:
2021
929 ärenden per 31/12 876 personakter per 31/12
2020
903 ärenden per 31/12 865 personakter per 31/12
2019
876 ärenden per 31/12 850 personakter per 31/12

Länsstyrelsens tillsyn
Länsstyrelsens har ej genomfört någon tillsyn under 2021.

Tjänsteskrivelse
2022-01-13

Dnr ÖFN 2022/3

Framtid
Pandemin och restriktionerna till följd av den medför förändrade arbetssätt vilket initialt
kommer att medföra längre handläggningstider. Inkommande post behöver dagligen skannas
in för att möjliggöra arbete på distans. Den handläggning som ska ske på distans behöver
planeras och äldre handlingar behöver skannas in i verksamhetssystemet och vid återkomst till
kontoret behöver handlingar skrivas ut och läggas in i akt samt postas.
Uppdragen där det behövs en god man eller förvaltare tenderar att bli mer komplexa vilket i
sin tur innebär att det blir allt svårare att hitta ställföreträdare som har tillräcklig kompetens
och som är villiga att åta sig uppdragen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-13

STENUNGSUNDS KOMMUN
Överförmyndarenheten

Helena Maxon
Administrativ chef
Beslut skickas till
Lilla Edet kommun
Orust kommun
Tjörns kommun
Stenungsunds kommun

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sammanträdesdatum 2022-02-16
Tid: 15:00-15.25
Plats: Rodret
Beslutande
Annika Andersson (L), ordförande
Göran Hermansson (S), ersätter Claes Olsson (S)
Lars-Erik Anderström (M)
Anders Tenghede (V), ersätter Anders Wingård (FO)
Övriga närvarande
Helena Maxon, administrativ chef
Sekreterare Camilla Holmgren

Justeringsdag: 2022-02-16

Justerare: Lars-Erik Anderström (M)

Camilla Holmgren
sekreterare

Annika Andersson (L)
ordförande

Lars-Erik Anderström (M)
justeringsperson
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Tillkännagivande om justerat protokoll
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens
digitala anslagstavla.
Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund
Justeringsdatum: 2022-02-16
Paragrafer: 1-7
Datum då anslaget sätts upp: 2022-02-16
Datum då anslaget tas ner: 2022-03-07
Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarenheten

Camilla Holmgren
Sekreterare
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-02-16

§1

Fastställande av föredragningslistan
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§2

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Ärendenr 8902/Dnr 62

Begäran om samtycke till uthyrning av bostadsrätt (Akt nr 8902)

Sekretess
_______________________
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-02-16

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§3

Dnr ÖFN 2022/3

Bokslut med måluppföljning/verksamhetsberättelse för
Överförmyndarenheten 2021
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att enligt avtal återbetala Lilla Edet, Orust, Tjörn och
Stenungsund 49 tkr per kommun för 2021.
Sammanfattning av ärendet
2021 års resultat uppgår till 396 tkr. Samtliga samarbetskommuner har samtyckt till att
200 tkr av dessa bokas med till 2022. Detta innebär en återbetalning till respektive kommun
på 49 tkr. En återbetalning om 49 tkr ligger i linje med vad som prognostiserades i september.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13

Beslutet skickas till:
Lilla Edet kommun
Orust kommun
Tjörns kommun
Stenungsunds kommun
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-02-16

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§4

Dnr ÖFN 2022/4

Budget för överförmyndarnämnden 2023
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att föreslå Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds
kommer att budgetera 6 200 tkr, 1 550 tkr per kommun, för överförmyndarverksamheten 2023
Sammanfattning av ärendet
Utgångspunkten för budgetarbete är avtalet mellan de fyra kommunerna Lilla Edet, Orust,
Tjörn och Stenungsund där överförmyndarnämnden till respektive kommun föreslår beslut om
budget.
Överförmyndarnämnden är det politiska organ som bereder budgeten och processen utgår från
att nämnden senast 1 mars föreslår beslut för respektive avtalskommun.
Budgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en
ekonomisk plan för två år varav budgetåret är periodens första år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-14

Beslutet skickas till:
Lilla Edets kommun
Orust kommun
Tjörns kommun
Stenungsunds kommun
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-02-16

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§5

Dnr ÖFN 2022/6

Sammanträdesdag för Överförmyndarnämnden i mars
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att ändra datum för sammanträdet i mars till den 23 mars i
stället för den 2 mars.
Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarnämndens sammanträde i januari flyttades till den 16 februari på grund av
smittspridningen i landet och restriktionerna detta medförde. För att sammanträdena inte ska
bli med endast två veckors mellanrum bör sammanträdet som var inplanerat den 2 mars flyttas
fram till den 23 mars.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27

Beslutet skickas till:
Lilla Edets kommun
Orust Kommun
Tjörns Kommun
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§6

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Dnr ÖFN 2021/15

Anmälan av delegationsbeslut
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av överförmyndarnämndens beslut fattade på delegation avseende entledigande
av dataskyddsombud.
En myndighet som hanterar personuppgifter och är personuppgiftsansvarig ska utse ett
dataskyddsombud enligt art. 37 EU:s allmänna dataskyddsförordning, förkortad GDPR.
Eftersom en av nämndens två dataskyddsombud avslutar sin tjänst hos Göteborgsregionens
kommunalförbund behöver nämnden besluta om att entlediga honom från sitt uppdrag att vara
dataskyddsombud för nämnden.
Det andra dataskyddsombudet kommer fortsatt fullgöra uppgiften som nämndens
dataskyddsombud enligt gällande dataskyddsregler.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut daterad 2021-12-20

Beslutet skickas till:
Överförmyndarenheten
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-02-16

§7

Information från verksamheten
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
•

Uppföljning verksamhetsmål
- Återstår 9 redovisningar för 2020 som inte är färdiggranskade ännu. I några av
dessa inväntas ytterligare kompletteringar och i några pågår kommunicering inför
anmärkning.
- 541 årsräkningar ska inkomma för 2021. 219 har inkommit och 12 är granskade.
- Två ställföreträdare har 10 uppdrag och en har 11 uppdrag (varav endast 4 med
redovisningsskyldighet)
- Årliga kontrollerna av ställföreträdare har inte påbörjats ännu.

•

Yttrande till Revisionen
Ernst & Young via kommunrevisionen för Stenungsunds kommun har som uppdrag
att granska Överförmyndarnämnden för 2021 och presidiet har svarat på
frågeställningar och sänt iväg efterfrågade underlag.

•

Aktuella domar – inga domar att redovisa
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