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

Antagande av budget 2022 med plan för 2023 och 2024
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta förslag till budget 2022 och flerårsplan för 2023 och 2024 daterad 2021-0602.
2. Fastställa skattesatsen till 22,61 kr per skattekrona för 2022, vilket innebär en
sänkt skattesats med 25 öre jämfört med 2021.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för
verksamheterna.
4. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år
2022 samt preliminärt för 2023 och 2024.
5. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden
samt miljö och byggnadsnämnden.
6. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar, uppdrag och
effektiviseringar som framgår av budgeten och flerårsplanen.
7. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar
samt kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till
sektorerna inom ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera
beslutanderätten vidare.
8. Fastställa investeringsbudget för år 2022 samt preliminära investeringsramar för
2023 och 2024.
9. Fastställa internräntan till 1,00 % för 2022 och preliminärt för 2023 och 2024.
För affärsdrivande verksamhet sätts internräntan utifrån kommunens
genomsnittliga ränta de senaste 12 månaderna.
10. Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år
2022.
11. Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under år 2022, med totalt 50 miljoner kronor.
12. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och
eventuellt andra taxor och avgifter beslutas separat i fullmäktige senast i
november.
13. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026 med utblick
mot 2031.
Sammanfattning av ärendet
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Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkviljan
Orust och Liberalerna för Orust kommun har tagit fram ett budgetförslag för 2022 med
plan för 2023 och 2024.
Eftersom den ekonomiska utvecklingen nu ser bättre ut än tidigare kan det generella
effektiviseringskravet på 1 % för år 2022 tas bort för alla sektorer, liksom
kommundirektörens uppdrag att effektivisera kommungemensamma kostnader med 4
miljoner kronor. Detta ger verksamheterna en möjlighet att återhämta sig efter
pandemin och arbeta in de pågående förändringar som tidigare effektiviseringskrav och
krav på budget i balans föranlett.
De ekonomiska förutsättningarna ger också möjlighet till ett antal större satsningar. Den
största satsningen sker till sektor omsorg med 7,4 miljoner kronor för att fortsätta bygga
upp förebyggande stöd och hjälp samt behandlingsinsatser på hemmaplan. Vidare sker
en satsning till sektor ledning och verksamhetsstöd för bland annat en ny webbplats och
till sektor samhällsutveckling för två extra handläggningstjänster på bygglovsenheten för
att korta handläggningstiderna samt finansiering av åtgärdsvalsstudien för STO-bron.
Budgeten innehåller också en skattesänkning med 25 öre för 2022, vilket innebär att en
hel skattekrona har sänkts under mandatperioden.
Det budgeterade resultatet i förslaget uppgår till ett överskott om 28,6 miljoner kronor
(mnkr) för år 2022, vilket utgör 2,9 % av verksamheternas nettokostnader. För de två
efterföljande åren förväntas resultatet uppgå till 2,9 % (+28,2 mnkr) respektive 2,8 %
(+28,4 mnkr) av verksamheternas nettokostnader. Ett av de finansiella målen är att ha
en resultatnivå på mellan 2-4 %.
Kommunstyrelsen som nämnd tilldelas driftbudgetramar per sektor. Förutom de
politiska satsningarna justeras sektor lärande och omsorgs budgetramar för
volymförändringar inom barnomsorg, skola och hemtjänst. Alla sektorer kompenseras
för pris- och löneökningar, indexhöjning av lokalhyror, lokalvård och kost samt
kapitalkostnadsökningar.
Från år 2022 ingår sektor miljö och bygg i sektor samhällsutveckling. Miljö och
byggnadsnämnden har inte längre något planerings- eller verksamhetsansvar utan det
har kommunstyrelsen. Myndighetsnämnderna miljö och byggnadsnämnden samt sociala
myndighetsnämnden tilldelas därför ingen driftbudgetram.
Utifrån den politiska plattformen för mandatperioden riktas särskilda uppdrag till
sektorerna. En stor del av dessa uppdrag har genomförts. För 2022, sista året i
mandatperioden återstår 12 riktade uppdrag att genomföra för sektorerna. Budgeten
innehåller också sex övergripande mål under tre målområden. De finansiella målen för
god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i budgeten möjliga att uppnå
under hela planperioden.
Investeringsbudgeten uppgår till högst 150 miljoner kronor år 2022 och högst 200
miljoner kronor per år 2023-2024. Bland de större planerade investeringsprojekten kan
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nämnas ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk, VA-ledning från Mollösund till Ellös
(VA-länk väst/bro) samt VA-ledning från Varekil till Ellös (VA-länk öst-väst), ny
förskola i Svanesund, ombyggnad av Ågårdens äldreboende till psykiatriboende, inköp
av räddningsfordon, cykelvägar samt förstärkningsarbete vid ån i Henån.
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden.
Låneskulden beräknas öka med högst 260 miljoner kronor till totalt 820 miljoner kronor
i slutet av år 2024. Merparten av nyupplåningen sker under åren 2023 och 2024.
I vår lokalförsörjningsprocess beslutar fullmäktige årligen i samband med budgeten om
en övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som blickar 5-10 år framåt.
Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investeringsbudget och i den operativa
lokalplaneringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
Majoritetens förslag till budget 2022 med plan för 2023 och 2024 daterad 2021-06-02
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan för 2022-2026 med utblick mot 2031 daterad 2021-06-02
Samverkansprotokoll enligt MBL § 11 och 19, Centrala samverkansgruppen 2021-06-10
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef
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INLEDNING
Budgeten har tagits fram av den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna,
Moderaterna, Folkviljan Orust och Liberalerna för Orust kommun.
Sammanfattning

Efter den ekonomiska kris som uppstod i Sverige och i omvärlden med anledning av covid-19
pandemin ser det nu allt ljusare ut. Före pandemin hade vi scenariot att vi skulle gå in i en tuff
period med lågkonjunktur. Istället kom det en pandemi och fortfarande kan vi ännu inte
överblicka alla de konsekvenser som den medför. Kommunens ekonomi har utvecklats mycket
positivt de senaste fem åren. Högt resultat, amortering av låneskulden, hög självfinansiering
av investeringar, budgetföljsamhet och en befolkningsökning är positiva signaler på en god
ekonomisk utveckling. Dessutom har skattesatsen sänkts sedan 2019 med 25 öre per år.
Under 2020 bidrog tillfälliga statsbidrag och ersättningar samt lägre kostnader till följd av
pandemin till årets höga resultat. Även år 2021 ser resultatet ut hamna betydligt högre än
budget.
Eftersom den ekonomiska utvecklingen nu ser bättre ut än tidigare kan det generella
effektiviseringskravet på 1 % för år 2022 tas bort för alla sektorer, liksom kommundirektörens
uppdrag att effektivisera kommungemensamma kostnader med 4 mnkr. Detta ger
verksamheterna en möjlighet att återhämta sig efter pandemin och arbeta in de pågående
förändringar som tidigare effektiviseringskrav och krav på budget i balans föranlett.
De ekonomiska förutsättningarna ger också möjlighet till ett antal större satsningar. Den
största satsningen sker till sektor omsorg med 7,4 mnkr för att fortsätta bygga upp
förebyggande stöd och hjälp samt behandlingsinsatser på hemmaplan. Vidare sker en satsning
till sektor ledning och verksamhetsstöd för bland annat en ny webbplats och till sektor
samhällsutveckling för två extra handläggningstjänster på bygglovsenheten för att korta
handläggningstiderna samt finansiering av åtgärdsvalsstudien för STO-bron.
Budgeten innehåller också en skattesänkning med 25 öre för 2022, vilket innebär att en hel
skattekrona har sänkts under mandatperioden.
Det budgeterade resultatet i förslaget uppgår till ett överskott om 28,6 mnkr för år 2022,
vilket utgör 2,9 % av verksamheternas nettokostnader. För de två efterföljande åren förväntas
resultatet uppgå till 2,9 % (+28,2 mnkr) respektive 2,8 % (+28,4 mnkr) av verksamheternas
nettokostnader. Ett av de finansiella målen är att ha en resultatnivå på mellan 2-4 %.
Kommunstyrelsen som nämnd tilldelas driftbudgetramar per sektor. Förutom de politiska
satsningarna justeras sektor lärande och omsorgs budgetramar för volymförändringar inom
barnomsorg, skola och hemtjänst. Alla sektorer kompenseras för pris- och löneökningar,
indexhöjning av lokalhyror, lokalvård och kost samt kapitalkostnadsökningar.
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Från år 2022 ingår sektor miljö och bygg i sektor samhällsutveckling. Miljö och
byggnadsnämnden har inte längre något planerings- eller verksamhetsansvar utan det har
kommunstyrelsen. Myndighetsnämnderna miljö och byggnadsnämnden samt sociala
myndighetsnämnden tilldelas därför ingen driftbudgetram.
Utifrån den politiska plattformen för mandatperioden riktas särskilda uppdrag till sektorerna.
En stor del av dessa uppdrag har genomförts. För 2022, sista året i mandatperioden återstår
12 riktade uppdrag att genomföra för sektorerna. Budgeten innehåller också sex övergripande
mål under tre målområden. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är utifrån
förutsättningarna i budgeten möjliga att uppnå under hela planperioden.
Investeringsbudgeten uppgår till högst 150 mnkr år 2022 och högst 200 mnkr per år 20232024. Bland de större planerade investeringsprojekten kan nämnas ombyggnad av Ellös
avloppsreningsverk, VA-ledning från Mollösund till Ellös (VA-länk väst/bro) samt VAledning från Varekil till Ellös (VA-länk öst-väst), ny förskola i Svanesund, ombyggnad av
Ågårdens äldreboende till psykiatriboende, inköp av räddningsfordon, cykelvägar samt
förstärkningsarbete vid ån i Henån.
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden
beräknas öka med högst 260 mnkr till totalt 820 mnkr i slutet av år 2024. Merparten av
nyupplåningen sker under åren 2023 och 2024.
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Ekonomiska ställningstaganden

Följande ekonomiska ställningstagande ligger till grund för budgeten:
•

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

•

Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 25 öre under 2022 men oförändrad
skattesats år 2023 och 2024 utifrån att det är en ny mandatperiod.

•

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

•

Den totala investeringsnivån (netto) begränsas till högst 150 mnkr år 2022, 200 mnkr
år 2023 och 200 mnkr år 2024.

•

För 2022 beräknas en nyupplåning ske med högst 50 mnkr och för hela planperioden
med högst 270 mnkr.

•

Internräntan sätts till 1 % för 2022. För affärsdrivande verksamheter, vatten och
avlopp samt renhållning regleras internräntan med kommunens genomsnittsränta de
senaste 12 månaderna.

•

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

•

I potten ofördelad budget finns utrymme för budgetkompensation till sektorerna i
detaljbudgetarbetet och under löpande år för kapitalkostnadsförändringar, löne- och
prisökningar, indexhöjning av lokalhyror, kost och lokalvård samt i övrigt mindre
tekniska justeringar såsom exempelvis PO-påläggsjustering (personalomkostnad),
kostnader för utökad mattransport till förskola på obekväm tid (nattis),
matvagnstransport inom Varekils skola, utökad lokalvård på Ängsvikens särskilda
boende samt fri tillgång till kaffe och te för alla anställda.

•

Jämfört med tidigare beslutad budget och flerårsplan för 2021-2023 tas det generella
effektiviseringskravet på 1 % bort för samtliga sektorer, vilket uppgick till 8,7 mnkr för
år 2022. Även kommundirektörens uppdrag att effektivisera kommungemensamma
kostnader med 4 mnkr tas bort år 2022.

•

Politisk verksamhet tillförs 0,4 mnkr per år i utökad ram för att genomföra allmänt val
till riksdag, region- och kommunfullmäktige år 2022 samt till Europaparlamentet år
2024.

•

Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs år 2022 1,4 mnkr i utökad ram för satsning
på ny webbplats, Microsoft365 licenser och utökad skuldrådgivning. Från 2023
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minskar ramen med -0,5 mnkr då kostnaderna för ny webbplats är lägre och
kostnaderna för skuldrådgivningen återgår till samma nivå som tidigare. År 2024
minskar ramen med ytterligare -0,4 mnkr då den nya webbplatsen ska vara klar.
•

Budgetramarna för sektor lärande och omsorg har justerats för volymförändringar
utifrån demografin i den övergripande resursfördelningsmodellen för barnomsorg,
skola och hemtjänst. Det innebär att sektor lärande får utökad ram år 2022 med 1,2
mnkr och sektor omsorg minskad ram med -0,1 mnkr.

•

I den pågående upphandlingen av skolskjutstrafik planeras färre antal bussar genom
ruttoptimering och förändrade skoltider. Det beräknas ge minskade kostnader från
halvårsskiftet år 2022 med minst -2,5 mnkr och för helåret 2023 med minst -5 mnkr. I
den beräknade effektiviseringen ingår också att kommunen gör ett avrop i avtalet för
närbussar. Ramen för sektor lärande minskas med den effektivisering som uppstår
enligt det nya avtalet. Det kan innebära högre eller lägre effektivisering än den
beräknade. Merkostnader för skolskjutsadministration, cirka 0,3 mnkr ska finansieras
inom befintlig budgetram. Avrop på närbussar sker av sektor ledning och
verksamhetsstöd och sektorn erhåller utökad ram för finansiering av kostnaderna.

•

Sektor omsorg får utökad ram på 7,4 mnkr för år 2022 för att finansiera de nya
verksamheterna boendestöd, stödboende för socialpsykiatriska behov och ett
korttidsboende LSS för barn och unga. Uppbyggnad av verksamheterna innebär
initialt en högre kostnad före hemtagningseffekt uppstår genom att vi avslutar och
förebygger externa placeringar och tar emot brukare på hemmaplan istället. Från år
2023 minskar ramen med -2,1 mnkr och år 2024 ytterligare -2 mnkr då en
hemtagningseffekt väntas uppstå.

•

Från 2022 ingår sektor miljö och bygg i sektor samhällsutveckling. Sektorn får utökad
budgetram med 1,2 mnkr för att finansiera två extra bygglovshandläggare för att
minska handläggningstiderna. Från 2023 minskar ramen med -0,6 mnkr då behovet
väntas bara vara en extra bygglovshandläggare. Under 2022 och 2023 erhåller också
sektorn 0,5 mnkr per år för att finansiera åtgärdsvalsstudien för STO-bron. Drift och
skötsel av våra 160 km vandringsleder beräknas till 0,25 mnkr per år och ska
finansieras inom befintlig budgetram. Även utökade öppettider, måndagsöppet, på
biblioteket i Henån ska finansieras inom befintlig budgetram.

•

År 2021 fick sektor samhällsutveckling i uppdrag att driftsätta en ny parkenhet med
ökat fokus på trivselhöjande åtgärder i våra orter. Under 2022 ska en särskild satsning
också ske på aktiviteter i vår utemiljö. Exempelvis på sådana aktiviteter kan vara att
bygga utegym för seniorer, odlingslotter, hundrastgård och skateboardramp. I
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investeringsbudgeten finns 2 mnkr avsatt för ändamålet och eventuella driftkostnader
ska rymmas inom de 3,5 mnkr som finns avsatt för parkenheten inom
kommunstyrelsens medel till förfogande.
•

År 2022 avsätts 10,4 mnkr som en pott för kommunstyrelsens förfogande. Inom ramen
ska finansiering ske av de pågående satsningarna på parkenhet, nya översiktsplanen
och samverkansprojektet mellan sektor omsorg och lärande som syftar till att tidigt
jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap. Vidare
ska finansiering ske av det nyinrättade kontaktcentret samt den gruppverksamheten
där Svenska kyrkan på Orust är huvudman och som syftar till att främja barn och ungas
psykiska hälsa. År 2023 avsätts totalt 8,5 mnkr, vilket är lägre än 2022 eftersom
samverkansprojektet mellan sektor omsorg och lärande ska vara inarbetad och
finansieras inom ordinarie budgetram och kostnaderna för den nya översiktsplanen
minskar. År 2024 avsätts 7,5 mnkr och inga medel finns längre för översiktsplanen
eftersom den är klar.
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MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Kommunallagen ställer krav på att kommunen i sin verksamhet och i sådan verksamhet som
bedrivs i bolag, stiftelser och föreningar ska ha en god ekonomisk hushållning och en ekonomi
i balans. Det innebär att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och med rimlig
självfinansiering av investeringar samt att varje generation så långt som möjligt ska bära sina
kostnader för den service som de konsumerar. Vidare anger kommunallagen att fullmäktige
ska besluta om mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning för den kommunala
koncernen.

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

Vår definition av god ekonomisk hushållning i den kommunala verksamheten
För den kommunala verksamheten har fullmäktige beslutat om en definition av god
ekonomisk hushållning samt beslutat om finansiella mål och mål för verksamheten för att god
ekonomisk hushållning ska uppnås.
God ekonomisk hushållning i Orust kommun innebär att samtliga finansiella mål uppnått
målvärdet och 2/3 delar av verksamhetsmålen uppnått eller delvis uppnått målet.
Verksamhetsmålen mäts genom indikatorer. För att ett verksamhetsmål ska anses uppfyllt helt
eller delvis, ska en övervägande andel av indikatorerna uppnått eller delvis uppnått målvärdet.
Vissa indikatorer som till exempel mäter totalt för kommunen, kan i vissa fall väga tyngre än
enskilda indikatorer för respektive sektor. En sammanvägd bedömning sker då oavsett hur
många av indikatorerna som helt eller delvis uppnått målvärdet.
Måluppfyllelsen redovisas med symboler. En grön cirkel innebär att

Teckenförklaring

målet är uppfyllt och för indikatorerna en måluppfyllelse med minst

Uppfyllt

100 %. En röd kvadrat innebär att vi inte nådde målet och för

Delvis uppfyllt/
på god väg

indikatorerna en måluppfyllelse under 80 %. En gul romb indikerar
att vi är på god väg eller delvis har nått målet, för indikatorerna

Ej uppfyllt

symboliserar det en måluppfyllelse mellan 80-100 %.
De övergripande målen beslutas i samband med budget och flerårsplanen och kan varje år
omprövas.
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Styrmodell
Vision och politisk plattform för
mandatperioden är styrande för samtliga
verksamheter. I budget-dokumentet kan
uppdrag utifrån den politiska plattformen
riktas till en eller flera nämnder och sektorer.
Uppdragen kan vara ettårigt eller flerårigt.
Styrmodellen innehåller tre målområde som
utgår från visionen. Dessa är
samlingsbegrepp för ett antal uppsatta mål.


Attraktiv kommun



Hållbarhet och hushållning



Attraktiv arbetsgivare

De övergripande målen som
kommunfullmäktige årligen beslutar om i
budgeten mäts och följs upp av indikatorer med målvärde. De övergripande målen bryts ner
av sektorn och eventuellt kompletterande indikatorer och uppdrag beslutas av nämnden i
samband med beslut om uppdragsdokumentet och detaljbudget i november.
Styrdokumenten är en viktig del av styrningen av kommunen och ska samspela med visionen
och de övergripande målen. Grunduppdragen utgör den största delen av en kommuns
verksamhet, och det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas.
Det vill säga det är kvalitetsstyrningen som visar om grunduppdraget uppfyller god kvalitet
eller inte. Kvalitetsstyrningen följs upp av nyckeltal.

Vision 2040
Visionen beskriver den önskade och ideala målbilden för vår gemensamma strävan för att
skapa framtidens Orust kommun. Visionen vänder sig till kommunen som organisation, men
förhoppningen är att den även ska inspirera andra som våra invånare, företagare eller
organisationer.
Orust – den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Förklaring av värdeord:
Grön som i landskapet och symbol för det fossilfria och ekologiska.
Trygg som i grundad erfarenhet, ett gediget arv och en god plats för livet.
Fri tanke som i tillåtande, öppen, demokratisk, innovativ och fritänkande.
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Ö som i unik och karaktärsfull.
Drömmar som i viljan att leva och skapa med hjärtat.
Får liv som i framtidstro och utveckling som blir verklighet.
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Politisk plattform för mandatperioden
Den politiska majoriteten på Orust, Socialdemokraterna, Nya Moderaterna, Folkviljan Orust
och Liberalerna har enats om nedanstående politiska plattform för mandatperioden 20182022.
Vi tror på ett Orust i tillväxt, som en trygg plats att bo och verka på för alla människor i alla
åldrar, där vi tillsammans värnar om vår miljö för en hållbar framtid. Vi tror på en skola och
omsorg med kvalitet, ett brett kulturutbud och vi vill skapa förutsättningar för att alla barn
oavsett bakgrund ska ha en aktiv meningsfull fritid. Vi vill att Orust ska uppfattas som en
kommun där det är lätt att etablera sig, utveckla sitt företag och att man som företagare har en
god dialog med kommunen.
Genom en tydlig politisk styrning och med ökat fokus på ekonomiska frågor och med tydliga
prioriteringar utifrån våra medborgares grundläggande behov, vill vi uppnå en verksamhet i
balans där Orustborna ska uppskattas mer, beskattas mindre och avgiftsbeläggas med sans och
balans. I dagens samhälle är ökad delaktighet en del av medborgarnas förväntningar. Vi vill att
Orust ska vara en öppen och tillgänglig kommun där våra medborgare ska kunna medverka
och påverka sin framtid och där varje möte med kommunen ska präglas av jämlikhet, kvalitet
och god service.
Vår ambition är att våra verksamheter kontinuerligt ska utvecklas och arbeta mer effektivt
både gällande logistik och teknik vilket kan möjliggöra att vi under kommande mandatperiod
kan fortsätta satsningarna inom våra kärnverksamheter och andra satsningar som Orusts
innevånare uppskattar. Detta i kombination med fortsatta skattesänkningar som främjar
inflyttning, företagande och som ökar kommunens konkurrenskraft. En fortsatt sänkt
kommunalskatt ökar innevånarnas ekonomiska utrymme.
Ekonomi
Budgeten anger förutsättningarna för en hållbar ekonomi, vilket omsätts i praktiken av våra
sektorer där verksamheten bedrivs inom givna ramar. En tydlig politisk styrning, helhetssyn
och en gemensam bild av hur resurserna bäst ska användas och fördelas är nödvändigt för att
möta framtida utmaningar. I budgeten konkretiseras detta med tydliga krav på anpassningar
för en ekonomisk balans under planperioden.
Minskad klimatpåverkan
För att minska fortsatt negativ påverkan på klimatsystemet måste vi ställa om samhället och
skapa möjlighet för våra invånare att leva klimatsmart. Här kan Orust kommun göra skillnad.
Kommunen är en stor inköpare av varor och tjänster och har därmed stor möjligheter att
påverka och föregå med gott exempel. På sikt i det här sammanhanget bör exempelvis
resepolicy, tjänstebilar och bilpool ses över.
Kollektivtrafik och infrastruktur
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Vi satsar på att förbättra tillgängligheten med lokaltrafik som fungerar för alla åldrar och som
kopplar vidare till regiontrafik. Vi utreder nu möjligheten att erbjuda Orust seniorer från 65
år, folkbokförda i kommunen att åka fritt inom kommunen. Samarbetet inom Nordvästsvenska
initiativet fortsätter och vi vill öka samarbetet med GR för att bland annat förbättra villkoren
för zonindelning/taxor kollektivtrafik. Fortsatt aktivt stöd och samarbete med STO
(Stenungsund, Tjörn, Orust), GR och näringslivet för att arbeta med etablering av ny
Orustbro.
Bostäder och mark
En ökad nybyggnadstakt ska över tid ge en stabil befolkningstillväxt. Framtagna styrdokument
såsom bostadsförsörjningsprogram och VA-plan möjliggör nybyggnation.
Markanvisningsprogram och god service ska ge utförare möjlighet att bygga och utveckla
boende för alla skeenden i livet. Att omvandla fritidshusområden till året-runt-boende är en
resurs för tillväxt och utveckling. Detta är ett arbete som ska prioriteras tillsammans med att
förenkla och snabba upp processer och handläggningstider.
Vi ska möjliggöra för fler attraktivare tomter och nybyggnationer både för Orustbostäder och
andra aktörer på bostadsmarknaden
En god samverkan mellan kommunen och samhällsföreningar/vägföreningar/samfälligheter är
viktig för att öka våra invånares trivsel och skapa ett attraktivt Orust. Det ökade intresset för
att odla skapar efterfrågan på möjlighet till odlingslotter. Detta ska mötas på kommunal såväl
som på privat mark.
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Fastigheter
Kommunens fastighetsbestånd är vår gemensamma tillgång. Det är av stor vikt att våra
fastigheter systematiskt underhålls och vid behov renoveras. Detta ökar och bevarar värdet på
våra tillgångar. Kommunägda fastigheter som inte behöver användas ska skyndsamt avyttras,
vilket inte sker idag. En översikt över tomställda lokaler ska tas fram, analyseras och åtgärdas.
Lokaleffektiviteten bör också ses över för åtgärd.
Näringsliv och turism
Vår näringslivsstrategi, vårt näringslivsråd och branschråd ger förutsättningar att tillsammans
arbeta vidare med frågor kring företagande, arbete och kompetensförsörjning. Näringslivet
ska få kommunens stöd för ta tillvara och utveckla de tillgångar som finns på Orust.
Bemötande och service är avgörande för hur våra tjänster och service uppfattas.
Besöksnäringen är en betydande del av kommunens näringsliv. I samverkan med ”Ett enat
Bohuslän” och ”Södra Bohusläns turism” skapas en hållbar utveckling för Orust.
Kultur och fritid
Föreningsliv och kultur är två strategiskt viktiga kuggar i ett levande och utvecklande
samhälle. Kultur är klimatsmart konsumtion som ger betydande mervärde för våra invånare
och besökare samt skapar tillväxt och framtidstro. Kulturskolans verksamheter ska vara
tillgängliga för alla och erbjudas under eller i anslutning till, skoldagen. Idag har inte alla
elever tillgång till musikundervisning. En analys som belyser varför och vad som bör åtgärdas
ska göras.
Vi vill att unga ska ha en aktiv och meningsfull fritid oavsett socioekonomisk bakgrund. En
översyn av hur föreningsstödet fördelar sig bör ske på sikt. Vi vill också skapa möjligheter för
att göra motorsporten tillgänglig för så många som möjligt genom att underlätta för etablering
av en motorbana. Motorsport är inte bara sport utan också en gemenskap.
Barn och unga
Barn och unga ska känna sig trygga på Orust, både idag och i framtiden. Vår Familjecentral
skapar förutsättningar för ett nära samarbete och tidiga insatser kring våra minsta barn. Vi vill
även skapa en liknande verksamhet för de äldre barnen där socialtjänst, skola och
ungdomsmottagning samverkar, för att kunna sätta in tidiga insatser och förhindra
utanförskap. Väl fungerande samlingspunkter för våra ungdomar är en nödvändighet.
Ungdomens hus och fritidsgården i Svanesund stärker det förebyggande arbetet och ger
förutsättningar för en meningsfull, jämlik och trygg fritid. Ett viktigt inslag för våra unga är
Ungdomsmottagningen och ett gott samarbete med Elevhälsan.
Skola och utbildning
Verksamheten inom Orusts barnomsorg, skolor och vuxenutbildning håller en hög nivå. Vi
antar utmaningen att fortsätta detta arbete för att nå än bättre resultat. Orust skolor ska
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genom ett tydligt pedagogiskt ledarskap ge eleverna det stöd och de utmaningar som gör att
än fler når sina mål.
Förskolans pedagogiska uppdrag ska synliggöras och även de insatser som görs för att stödja
familjer och föräldrar. Det är genom tidiga insatser och ett gott samarbete mellan sektorer
lärande och omsorg som vi bättre kan ge det stöd som krävs för våra mest utsatt barn och
unga.
Möjligheter till utbildning som bidrar till kompetensförsörjning, ska möta både näringslivets
och våra egna verksamheters behov.
Vård och omsorg
Vård och omsorg är en förutsättning för att människor ska trivas i sin vardag. Kontinuitet,
trygghet samt möjlighet att bestämma själv om insatser, är viktigt för alla. I takt med den
demografiska utvecklingen måste vi möta det ökade behovet av särskilda boenden,
behovsprövad hemtjänst men även möjliggöra ej behovsprövad hemtjänst.
Vi ser ett ökat behov av insatser för familjer, enskilda vuxna samt barn och unga. Att i första
hand pröva möjligheten till hemmaplanslösningar, är positivt. Även de förebyggande
åtgärderna är mycket viktiga.
Maten
God och näringsriktig mat ska serveras inom våra verksamheter. Maten ska till stor del tillagas
av ekologiskt och närproducerade råvaror. Vi har idag ett gott resultat och denna utveckling
ska fortsätta.
Måltiden är det mest centrala i många äldres vardag. Att kunna välja och även få känna doften
av riktig matlagning i det egna hemmet, att få höra ljudet av kastruller och förberedelser inför
måltiden, att få delta i de matlagningsmoment som man fortfarande klarar av, ökar inte bara
aptiten utan hela livskvalitén. God och näringsrik mat samt trivsamma måltider är en viktig
kvalitetsfråga i äldreomsorgen. Vi vill också skapa möjligheter för invånare och anhöriga att i
gemenskap äta lunch på äldreboenden.
Medarbetare
Orust kommun är den arbetsgivare som värnar om sin personal och har en bra arbetsmiljö.
För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs bra ledarskap, dialog och relevant
kompetensutveckling. Att få vara delaktig skapar förutsättning för engagerade och positiva
medarbetare.
Stora pensionsavgångar kräver en aktiv arbetsgivare för att vi även i framtiden ska ha
kompetent och kunnig personal. Heltid ska vara en rättighet och deltidsarbete en möjlighet.
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Finansiella mål
Kommunens ekonomiska och finansiella planering ska präglas av långsiktighet och god
ekonomisk hushållning som primär ledstjärna. Varje generation ska så långt som möjligt bära
sina kostnader. I ekonomistyrningsprinciperna, beslutade om kommunfullmäktige, framgår de
långsiktiga finansiella målen. Kommunfullmäktige beslutar i budget och flerårsplanen om
målvärden med utgångspunkt från de långsiktiga finansiella målen. De budgeterade
målvärdena överstiger de långsiktiga målen alla planeringsåren.
Mål

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

2-4 %

5,6%

2,0%

2,9%

2,9%

2,8%

Svagt ökande

4,3%

4,6%

6,3%

7,9%

9,2%

Kommunens likviditetsnivå inkl. checkräkningskredit ska
normalt motsvara i storleksordningen en månads
Cirka 55 mnkr
utbetalningar (brutto).

159

55

56

58

57

150,7%

82,0%

62,1%

47,7%

48,2%

Finansiella mål
Årsresultat exkl extraordinära poster och affärsdrivande
verksamhet av verksamhetens nettokostnader
Kommunens soliditet (inkl. pensionsskuld före 1998)

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar

Minst 45 %

Mål för verksamheten
Målområde 1 - Attraktiv kommun

1. Ett gott bemötande och god tillgänglighet

Mottagare: alla

sektorer
Ett gott bemötande är avgörande för hur service och tjänster uppfattas.
Det ska vara lätt att få kontakt med kommunen och svar ska lämnas inom bestämd tid.
Målet ska vara att på sikt kunna besvara de mest förekommande frågor direkt vid första
kontakt. Både tillgänglighet per telefon, e-post, sociala medier, hemsida samt etjänster måste kontinuerligt utvecklas och prioriteras i alla verksamheter.
Indikator som mäter måluppfyllelse

Sektor

Utfal

Utfall alla

Mål

Mål

Mål

l

kommuner

2022

2023

202

Orus

2020 *

4

t
2020
Andel som får svar på e-post inom en dag
(%)

Ledning

70

87

85

87

88

50

56

60

65

70

och
verksamhetsstöd

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

Ledning
och
verksamhetsstöd
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Indikator som mäter måluppfyllelse

Sektor

Utfal

Utfall alla

Mål

Mål

Mål

l

kommuner

2022

2023

202

Orus

2020 *

4

t
2020
Gott bemötande vid kontakt med

Ledning

85

84

88

89

90

kommun, andel av maxpoäng (%)

och

Omsorg

94

-

90

90

90

Lärande

97

-

90

90

90

Gott bemötande i brukar- och

Samhälls-

91

-

90

90

90

kundenkäter (%)

utveckling
-

-

30

30

30

verksamhetsstöd
Gott bemötande i brukar- och
kundenkäter (%)
Gott bemötande i brukar- och
kundenkäter (%)

Antalet nya e-tjänster i kommunen (st)

Ledning
och
verksamhetsstöd

* Ovägt medel

2. En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i

Mottagare: alla

sektorer
Den upplevda tryggheten är viktig för alla människor. Alla brukare, barn och elever ska
känna sig trygga i våra verksamheter.
Våra verksamheter ska kännetecknas av god kvalitet. Andelen grundskoleelever i
årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ska öka.
Vår myndighetsutövning utförs förtroendegivande och rättssäkert.
Fler trivselhöjande åtgärder i våra tätorter ska bidra till en attraktivare och mer
omtyckt kommun.
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Indikator som mäter måluppfyllelse

Sektor

Utfal

Utfall alla

Mål

Mål

Mål

l

kommuner

202

202

2024

Orus

2020 *

2

3

2,63

3,37

3,0

3,0

3,0

Omsorg

90

-

90

90

90

Lärande

95

-

90

90

90

Helhetsbedömning om kvaliteten i

Samhälls-

95

-

90

90

90

verksamheten i brukar- och kundenkäter

utveckling

Lärande

89,3

83,4

86

87

87

Lärande

77,1

72,4

76

76

76

Vunna överklaganden %

Alla

-

-

90

90

90

Andel elever i åk. 9 som

Ledning

15

7 (VGR

Min

-

-

och

(201

2019)

ska

verksamhet

9)

-

-

t
2020
Sammanfattande omdöme om
företagsklimatet i kommunen (Svenskt
Näringslivs enkät – betyg 1-6)

Ledning
och
verksamhet
s-stöd

Helhetsbedömning om kvaliteten i
verksamheten i brukar- och kundenkäter
(%)
Helhetsbedömning om kvaliteten i
verksamheten i brukar- och kundenkäter
(%)

(%)
Elever i åk. 9 som är behöriga till
yrkesprogram, kommunala skolor (%)
Elever i åk. 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen,
kommunala skolor, andel (%)

intensivkonsumerar alkohol någon gång i
månaden eller oftare (%)

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

Ledning

11

6 (VGR

Min

och

(201

2019)

ska

verksamhet

9)

s-stöd
* Ovägt medel
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Riktade uppdrag utifrån den politiska plattformen

Sektor

a) Seniorbostäder som hyresrätter prioriteras vid kommande markanvisningar

Samhällsutvecklin

med start 2019

g

b) Omvandla detaljplaner för fritidshusområden till året-runt, start 2019

Samhällsutvecklin
g

d) Sjöbodar på kommunens mark/villkor ses över för att skapa möjlighet för

Samhällsutvecklin

fler Orustbor att få tillgång till sjöbod på sikt.

g

f) Utöka antalet äldreboenden som kan drivas som intraprenader.

Omsorg

g) Utreda fler möjligheter för äldre att till en låg avgift resa kollektivt inom

Ledning och

Orust kommun.

verksamhetsstöd

h) Avtal med GR – Vår avsikt är att ansöka om att gå med i GR

Ledning och

(Göteborgsregionen). Förtydligande kring kostnader med nuvarande Fyrbodal

verksamhetsstöd

jämfört med GR. Ansökan ska förberedas och lämnas in inför nästa
mandatperiod.
i) Förbättra företagsklimatet genom samverkan mellan kommun och

Alla

näringsliv.
n) Från 2021 driftsätta en ny gemensam parkenhet med ökat fokus på
trivselhöjande åtgärder i våra orter.

Samhällsutvecklin
g

o) Öka samverkan mellan sektor lärande och omsorg, för att tidigt jobba

Lärande och

förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap.

omsorg

p) Från 2022 delta i en gruppverksamhet där Svenska kyrkan på Orust är

Omsorg

huvudman som syftar till att främja barn och ungas psykiska hälsa, framförallt
för de barn som lever i familjer där det förekommer psykisk ohälsa, missbruk
och eller våld.
Utgångspunkten är att de riktade uppdragen ska genomföras under planperioden om inget annat anges.

3. Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden

Mottagare: alla

sektorer
För att synliggöra och stärka vår identitet och goda värden är det en förutsättning med
fungerande informations- och kommunikationskanaler med god spridning av
information och nyheter. Webbplatsen är vårt fönster ut till hela världen och ska hålla
god kvalitet. Vår närvaro på sociala kanaler ska utvecklas.
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Indikator som mäter

Sektor

måluppfyllelse

Utfall

Utfall alla

Mål

Mål

Mål

Orust 2020

kommuner

2022

2023

202

2020 *
Antal följare på Facebook
(st)

Ledning och

1 218 (maj

verksamhetsstöd

2021)

Ledning och

789 (juni

verksamhetsstöd

2020)

Antal följare på LinkedIn
(st)

4

-

Öka

Öka

Öka

-

Öka

Öka

Öka

-

Öka

Öka

Öka

1 128 (maj
2021)

Antal följare på Instagram
(st)

Ledning och

1 426 (juni

verksamhetsstöd

2020)
1 674 (maj
2021)

Extern uppmärksamhet (st)

Omsorg

3

-

2

2

2

Extern uppmärksamhet (st)

Lärande

1

-

2

2

2

Extern uppmärksamhet (st)

Samhälls-

1

-

4

4

4

utveckling
* Ovägt medel

Målområde 2 - Hållbarhet och hushållning

4. Minskad klimatpåverkan

Mottagare: alla

sektorer
Kommunen ska verka för en god laddinfrastruktur. Antalet fossilfria fordon och
laddhybrider i våra verksamheter ska öka. Andelen utsläpp av koldioxid i våra
verksamheter ska minska. Andelen av ekologisk och närodlat/närproducerad mat i våra
verksamheter ska bibehållas. Orust ska arbeta för en hållbar och miljövänlig utveckling
av kommunen.
Indikator som mäter måluppfyllelse

Sektor

Energianvändning i kommunens

Samhälls-

ägda fastigheter (MWh/år)

utveckling

Andel fossilfri uppvärmning i

Samhälls-

kommunens ägda fastigheter (%)

utveckling

Utfall

Utfall alla

Mål

Mål

Mål

Orust

kommuner

2022

2023

2024

2020

2020 *

10 644

-

9 400

9

8 900

100
-

20

-

98

99

100

Budget 2022 med plan för 2023-2024
Indikator som mäter måluppfyllelse

Sektor

Andel ekologiska livsmedel i

Samhälls-

kommunens verksamhet (%)

utveckling

Miljöbästa kommun, Aktuell

Miljö och

hållbarhet ranking (plats)

Utfall

Utfall alla

Mål

Mål

Mål

Orust

kommuner

2022

2023

2024

2020

2020 *

57

-

55

58

60

100

-

160

160

160

54,1

34,1

55

57

60

bygg

Andel miljöbilar i

Samhälls-

kommunorganisationen (%)

utveckling

* Ovägt medel

5. Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för framtida välfärd och tillväxt
Mottagare: alla sektorer
Långsiktigt ekonomisk hushållning är nödvändig för att möta framtida utmaningar. Vi
arbetar för att få en verksamhet i balans som möjliggör ytterligare skattesänkningar så
att vi ligger i nivå med kringliggande kommuner. Budgeten anger de övergripande
förutsättningarna för en hållbar ekonomisk hushållning. Detta ska omsättas i praktiken
så verksamheterna bedrivs på ett ändamålsenligt sätt inom angivna ramar. Det ska
finnas helhetssyn och en gemensam bild av hur resurserna bäst ska användas.
Kommunen har antagit ett bostadsförsörjningsprogram som vi följer för ökad tillväxt.
Indikator som mäter

Sektor

Utfal

Utfall alla

Mål

Mål

Mål

l

kommuner

2022

2023

2024

Orus

2020 *

måluppfyllelse

t
2020
Budgetföljsamhet totalt
kommunen (%)

Ledning

98

-

100

100

100

0

-

50

50

50

4 547

4 750

Minsk

Minsk

Minsk

a

a

a

och
verksamhet
s-stöd

Antal bostäder i antagna

Samhälls-

detaljplaner (st)

utveckling

Kostnad individ- och

Omsorg

familjeomsorg (kr/inv)
* Ovägt medel
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Riktade uppdrag utifrån den politiska plattformen

Sektor

c) Industriområden prioriteras för byggnation av arbetsplatser

Samhällsutvecklin
g

l) Effektivisera våra interna och externa processer genom att arbeta

Alla

sammanhållet mot smarta digitala lösningar i samtliga verksamheter, start
2019
Utgångspunkten är att de riktade uppdragen ska genomföras under planperioden om inget annat anges.

Målområde 3 - Attraktiv arbetsgivare

6. En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö

Mottagare: alla

sektorer
För såväl medarbetaren själv som för kommunen är det viktigt att sjukfrånvaron
minskar.
En hög motivation och en positiv känsla när man går till jobbet och en möjlighet att
påverka sitt arbete ger goda förutsättningar för att göra ett bra jobb och bidrar till en
utveckling av verksamheten. Stolta medarbetare är de bästa ambassadörerna för
kommunen.
Indikator som mäter måluppfyllelse

Sektor

Utfal

Utfall alla

Mål

Mål

Mål

l

kommuner

2022

2023

202

Orus

2020*

4

t
2020
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt
(%)

Ledning

10,2

8,1

8,0

8,0

8,0

81

80

81

81

81

80

79

81

81

81

och
verksamhet
s-stöd

Medarbetarengagemang (HME) totalt
kommunen – Motivationsindex (Index 0100)

Ledning
och
verksamhet
s-stöd

Medarbetarengagemang (HME) totalt

Ledning

kommunen – Totalindex (Index 0-100)

och
verksamhet
s-stöd
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Indikator som mäter måluppfyllelse

Sektor

Utfal

Utfall alla

Mål

Mål

Mål

l

kommuner

2022

2023

202

Orus

2020*

4

t
2020
Andel stolta medarbetare som kan tänka
sig att rekommendera Orust kommun som
arbetsgivare totalt kommunen (%)

Ledning
och
verksamhet
s-stöd

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

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

Utdrag ur SKR:s Ekonomirapporten, maj 2021
Trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning befinner sig ekonomin i en
återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under loppet av 2021 beräknas konjunkturen
stärkas allt snabbare och prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3 %, vilket skulle
innebära att raset från 2020 hämtas igen. Både 2021 och 2022 beräknas hög BNP-tillväxt. I
Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i hög grad drivas av hushållens konsumtion, som
alltmer kan riktas mot de tjänstenäringar som drabbats hårdast av restriktioner. Det ger med
tiden en allt starkare återhämtning för antalet arbetade timmar i Sverige.
Det kommer att vara en stor utmaning att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, genom
utbildning och omskolning, för att bryta trenden för framförallt utsatta gruppers arbetslöshet.
En del av de jobb som har gått förlorade kommer sannolikt inte tillbaka. Trots en tämligen
snabb svensk konjunkturuppgång beräknas i scenariot andelen arbetslösa i flera år överstiga
nivån som gällde före pandemin.
De närmaste åren ser förhållandevis ljusa ut i kommunerna. En bra real
skatteunderlagsutveckling väger upp det faktum att de generella statsbidragen minskar. Ett
stort frågetecken är dock huruvida det har byggts upp en verksamhetsskuld, motsvarande den
inom hälso- och sjukvården, och vilken betydelse det kan komma att få för framtida behov.
Omställningen till hemundervisning i gymnasiet genomfördes snabbt, och till synes, utan
större påverkan på de övergripande kostnaderna. Frågan är vilken påverkan det har fått på
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studieresultaten. Stora, tillfälliga statsbidrag till äldreomsorgen ställer krav på en snabb
anpassning och mer, och bättre, utbildad personal, samtidigt som antalet personer i särskilda
boenden har minskat. Med reservation för pandemins utveckling och långsiktiga påverkan på
behoven samt de krav som ställs kopplat till de nya statsbidragen till äldreomsorg, ser
tillväxten i intäkterna ut att matcha kostnaderna de närmaste åren. Resultaten försvagas
successivt, men hamnar över 2 % av skatter och generella statsbidrag 2021-2023. År 2024
bedöms kommunerna dock behöva antingen ett tillskott eller vidta kostnadsbesparande
åtgärder på 8 miljarder kronor för att uppnå ett resultat på 2 %.
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SWOT-analys
SWOT-analysens syfte är belysa såväl interna som externa faktorer som kan vara positiva eller
negativa för Orusts utveckling. SWOT-analysen togs fram i budgetarbetet inför 2019 i
samarbete mellan tjänstemän och politiker och har i budgetarbetet inför 2022 uppdaterats i
kommentarerna till tabellen.
Positiva faktorer

I nterna
faktorer

N egativa faktorer

Styrkor

Svagheter

Hög kvalitet i vår kärnverksamhet
Attraktiv och trygg livsmiljö – Sverige i ett miniatyr
God och sammanhållen planberedskap

Brist på diversifierade bostäder
Marknadsföring/ sociala media
Svårigheten att se helheten

Möjligheter

H ot

Externa Marina näringar
faktorer Samverkan

Digitaliseringen
Bättre pendlingsmöjligheter och utvecklad infrastruktur
Förändring av fritidsboende till permanentboende

Klimatpåverkan
Kompetensbrist och personalförsörjning
Demografisk utveckling

De långsiktiga effekterna av covid-19 pandemin är fortfarande inte överblickbara, men klart är
att det sannolikt kommer att få en betydande påverkan på Orust som helhet och vårt sätt att
arbeta.
Styrkor

Inom sektor omsorg finns det en hög kvalitet i kärnverksamheterna. Trenden visar att kvalitén
är fortsatt hög trots de neddragningar som gjorts inom samtliga områden.
Sektor lärande har fortsatt en hög behörighet och har genom tidigare höga rankingar på
skolmätningar skapat sig ett bra varumärke vid rekryteringar men det finns givetvis ett
framtida hot om brist på och konkurrens om kompetent personal. Men i nuläget är detta en
styrka.
För att upprätthålla och utveckla den goda kvalitén inom kärnverksamheterna, behöver de
strategiska och administrativa stödfunktionerna matcha behov och efterfrågan.
Orust står inför stora investeringar, likt många andra kommuner. Kärnverksamheterna har
lagkrav på olika utformning av verksamhetslokaler, miljölagstiftning ställer krav på VAområdet och renhållning. Stora investeringar ställer krav på profession i allt från organisation,
ledarskap, kompetens, verktyg och resurser och här behövs ett systemteoretiskt grepp.
Samhällsutvecklingen av Orust kommun är avhängig av hur väl kommunen, i samverkan med
andra aktörer, lyckas ta tillvara den potential som finns och den potential som kan utvecklas.
Idag finns strategier och planer framarbetade för en befolkningsökning och attraktiva bostäder
26

Budget 2022 med plan för 2023-2024
med olika upplåtelseformer är under byggnation för första gången på många år. En viljestyrd
planering med fokus på tätorterna kommer att lyfta Orust som boendekommun.
Svagheter

Det är viktigt att förstärka helhetsperspektivet, såväl strukturellt som kulturellt. En avgörande
roll är att gå från "individer med kompetens" till att bli ett ”system med förmåga”.
Tillgängligheten till kommunens tjänster behöver utvecklas. Efterfrågan på digitaliseringsstöd
är mycket omfattande i relation till våra resurser. Arbetet med att utveckla trygghetsboenden
har påbörjats.
En utmaning fortsatt är att minska diskrepansen mellan flickor och pojkars betygsresultat i
skolan. Det finns en tydlig diskrepans nationellt där flickor presterar bättre. Det som skiljer
oss från andra kommuner är att vi har en mycket hög diskrepans. Flickorna presterar högt
över rikssnittet men våra pojkar ligger under rikssnittet. Glädjande nog var 2020 ett år då
pojkarna presterade betydligt bättre. Men det är fortsatt något som verksamheten har fokus på
från förskolan upp till och med gymnasiet.
Precis som övriga kommuner har vi en stor frånvaro bland våra elever. Detta är något som vi
tillsammans med Socialtjänsten behöver jobba förebyggande kring. Kommunen har en hög
andel föräldrar med psykisk ohälsa och därför behöver vi få till insatser riktade mot denna
grupp då vi kan se att barn med problematisk frånvaro ibland kan härledas till att de lever med
föräldrar som lider av psykisk ohälsa. Skolan håller på att starta upp ett projekt tillsammans
med socialtjänsten där vi kommer jobba för att hitta bra strukturer för att nå dessa elever och
föräldrar.
Möjligheter

Flertalet av dessa faktorer finns idag med på agendan för att förbättra och utveckla. De
faktorer som bedöms ha högst påverkansgrad för kommunen är samverkan, digitalisering och
pendlingsmöjligheter.
Digitalisering är en del av välfärdslösningen och allt fler områden kommer att kompletteras
med digitala hjälpmedel. Vi behöver arbeta systematiskt, samordna, prioritera och fatta
välgrundade beslut i alla frågor som rör vårt utvecklings- och förändringsarbete. Kommunen
har en digital agenda som pekar ut mål och riktning för kommunens digitaliseringsarbete. Alla
sektorer har tagit fram en digital handlingsplan och ett stort antal digitaliseringsprojekt är nu
på gång att implementeras men är också krävande för både organisation och brukare.
Inom flerårsplaneperioden bör ställningstagande tas om framtida organisation/lokalisering av
Räddningstjänsten, som idag är långtifrån optimal med tre brandstationer.
Infrastrukturen behöver förstärkas genom en broförbindelse mot Stenungsund.
Översvämnings-problematiken måste lösas för strategiska områden.
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Hot

Kompetensbrist och personalförsörjning har varit ett hot under flera år och nu börjar vi se
alltmer effekter av det inom vissa yrkesgrupper. Detta är en prioriterad fråga som sektorerna
arbetar med övergripande, strategiskt och operativt.
För Orust, liksom de flesta av landets kommuner, är frågan om hur man ska lösa
finansieringen av välfärdstjänster och service i framtiden en stor utmaning. De demografiska
behoven ökar samtidigt som skatteintäkterna på sikt minskar på grund av bland annat lägre
andel i arbetsför ålder. Framförallt den ökade andelen invånare i åldern 80 år och äldre i
kombination med kommande pensionsavgångar kan bli problematisk.
Miljöenheten kommer att jämsides med den planerade tillsynen och händelsestyrda åtgärder
fortsatt arbeta med statliga projektanslag för att effektivt öka genomslag för angelägna
miljöåtgärder. Flera miljöprojekt pågår under 2020-2023. Miljöprojekten kan till viss del
kompensera minskningen i ordinarie tillsyn.
Klimat-/hållbarhets-, energifrågor och cirkulära lösningar kommer definitivt att tillhöra de
framtida utmaningarna för samtliga samhällssektorer i kommunen.

Sektorernas större verksamhetsförändringar och behov av utökad budgetram
Sektor omsorg och lärande har sina budgetförutsättningar framfört önskemål om att inte
effektivisera verksamheten med generellt 1 % 2022 som var beslutad i den tidigare budgeten.
Politisk verksamhet

Revisionen har önskemål om att kunna utföra fler revisioner under 2022 och på så sätt bidra
till en ökad utveckling för kommunen. Behovet är 0,2 mnkr. Arvodesberedningens pågående
genomsyn av de förtroendevaldas arvoden kan innebära högre kostnader från år 2023. År
2022 är det allmänt val till riksdag, region och kommun och år 2024 är det allmänt val till
europaparlamentet. Uppskattad kostnad för valnämnden är 0,4 mnkr per allmänt val.
Sektor ledning och verksamhetstöd

Idag uppfyller inte den nuvarande hemsidan de lagkrav som finns gällande tillgänglighet.
Antalet digitala tjänster i Orust kommun ökar. För att uppnå en kostnadseffektiv organisation
vill vi att information och digitala tjänster från kommunen ska vara tillgängliga direkt via
webbplatsen. Webbplatsen är även ett viktigt varumärke för kommunen och behöver därför
vara modern och attraktiv. Sektorn äskar därför medel för att under 2022 och 2023 bygga upp
en ny hemsida.
Under 2021 och 2022 har skuldrådgivningen, som utförs av Stenungsunds kommun, utökats.
Separat beslut om detta har gjorts i kommunstyrelsen. Finansiering sker inom ram 2021 men
en mindre utökning behövs inför 2022.
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Microsoft Office är det grundprogram som krävs för våra datorer ska kunna användas
tillsammans med alla olika program. Under senare år har mer eller mindre samtliga
kommuner i landet gått över till en uppgraderad version som heter Microsoft 365. Genom den
kan betydligt fler moderna arbetssätt implementeras, till exempel videokonferensverktyget
Teams, men även många andra tjänster. Nuvarande Officeversion kommer på sikt att läggas
ned. Genom nya licensavtal kommer kostnaden att öka avsevärt.
Ett politiskt uppdrag för 2021 är att förbereda för inrättandet av ett kontaktcenter. Syftet är
att öka kommuninvånarnas tillgänglighet till kommunens tjänster och att man ska kunna få
hjälp på ett snabbt och professionellt sätt. Kontaktcentret hanterar enklare frågor, informerar
och vägleder, medan mer avancerad handläggning även framöver sker i sektorerna. En
utredning kring inrättandet pågår, och denna kommer bland annat ge förslag på hur driften av
kontaktcentret ska finansieras.
Sektor lärande

Antalet barn i särskolan har växt kraftigt de senaste åren och fortsätter att växa. Det finns
signaler om sju barn som tillhör våra förskolor i dagsläget som troligen kommer vara aktuella
för särskolan. Just nu pågår ett arbete med att försöka hitta en bra och tydlig
budgetfördelningsmodell även för särskolan. Våren 2021 och 2022 är det fler som lämnar än
börjar gymnasiesärskolan. En omfördelning mellan gymnasiesär och grundsär om 1,1 mnkr
ses möjlig 2022 jämfört med 2021 för att möta ökat behov inom grundsärskolan. Dock ökar
elevantalet på gymnasiesär hösten 2022 igen samtidigt som det kommer att fyllas på med
elever i grundsärskolan, vilket innebär att budgeten inte kan omfördelas.
Vid den budgetdiskussion som skedde i april i utskottet för lärande gavs uppdrag att sektorn
skulle redovisa en ungefärlig prisbild vad det skulle kosta att till fullo arbeta med mindre
barngrupper i Orust kommun. Arbete har pågått i några år inom förskolan att se hur
kommunen skulle kunna arbeta med mindre barngrupper för att uppfylla de riktlinjer som
Skolverket satt. En beräkning har gjorts där 8*100 % pedagoger skulle behöva tillföras för att
helt uppnå Skolverkets riktlinjer. Det innebär en utökad kostnad på 3,2 mnkr per år utifrån
det antal barn som nu befinner sig i kommunal förskola på Orust. Dessutom behövs det också
investeras i den fysiska miljön för att barngrupperna ska kunna vistas avskilda från varandra
(0,8 mnkr). Detta uppdrag har varit ett sidouppdrag och ingår inte i tabellen över sektorernas
behov nedan.
Sektor omsorg

Det stora omställningsarbetet med att arbeta mer förebyggande genom stöd och hjälp samt
bygga upp behandlingsinsatser på hemmaplan kommer ta ett tag men på sikt göra stor nytta
genom att kunna möta nya behov och öka insyn och uppföljning. För samtliga nya
verksamheter där en hemtagningseffekt beräknas uppstå senare krävs ett budgettillskott
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initialt för verksamhetsuppbyggnaden. Sektorn gör också bedömningen att en projektledare
som samordnar och stöttar verksamheterna under uppbyggnadsskedet behövs, vilket innebär
en kostnad på 0,8 mnkr.
Under 2021 har ett boendestödsteam startat som minskar kostnaderna för hemtjänsten och
för köpt vård inom socialpsykiatri. Under 2022 behövs 2,1 mnkr till boendestödet.
Idag har kommunen inga egna boendeplatser för personer med socialpsykiatriska behov.
Starten av ett stödboende skulle vara möjlig till år 2022 i lokalerna som tidigare använts för
särskilt boende på Ågården i Henån. Merparten av kostnaderna för köpt vård kan finansiera
ett nytt socialpsykiatriboende men initialt behövs ett budgettillskott på 3 mnkr.
En förutsättning för ett lyckat arbete på hemmaplan är att bemanningen inom individ och
familjeomsorgens enhet för barn och unga är tillräcklig. Hemmaplanslösningar kräver mer tid
och kompetens av socialsekreterarna. Detta tillsammans med förväntad samhällsutveckling
såväl som en jämförelse med bemanningen inom Fyrbodalsområdet är bedömningen att behov
finns av ytterligare en tjänst (0,65 mnkr), för att basverksamheten ska fungera. De
ärendetyngdsmätningar som hittills gjorts visar även på en hög arbetsbelastning på nuvarande
tjänster.
Att erbjuda korttidsvistelse i kommunen för barn och unga enligt LSS skulle underlätta för de
närstående som idag skjutsar sina barn och ungdomar till andra kommuner. Det skulle även
bli mer kostnadseffektivt på sikt att bedriva verksamheten istället för att köpa externt av andra
kommuner eller av privata utförare. För att starta denna verksamhet behöver sektorn ett
tillskott om 1,5 mnkr.
Sektorn har fått flera statsbidrag inom äldreomsorgen som kommer innebära ett tillfälligt
tillskott vilket kommer att ge positiv effekt och som ger oss möjlighet att också arbeta med
arbetsmiljö, kvalitet i verksamheten och kompetenslyft. Det är oklart vilka villkor samt hur
länge statsbidragen ligger kvar. Från 2023 aviserar sektorn att de kostnader som under 20222023 har täckts av statsbidrag kanske måste finansieras genom utökad budgetram. Det är
exempelvis merkostnader till följd av heltider och fler sjuksköterskor.
I slutet av planperioden behöver kommunen planera för fler LSS-boende då antalet brukare
ökar.
Sektor samhällsutveckling

Kommunen fick medel av Orust Sparbank för att utveckla våra vandringsleder i hela
kommunen. Vandringslederna kommer att vara utvecklade enligt Västra Götalandsregionen
standard på vandringleder under 2021. Kommunen har idag 160 km vandringleder och de
utgör en viktig del för folkhälsan och besöksnäringen. För att upprätthålla kvaliteten på
vandringleder behövs ett tillskott på 0,25 mnkr årligen för underhåll, skötsel, kartor,
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licenskostnader, ajourhålla och vid behov leverera geodata gällande lederna till
ledsamordnande och till lantmäteriet.
Sektor miljö och bygg upphör från och med år 2022 som egen sektor och ingår då i sektor
samhällsutveckling. Verksamhetens ökade belastning gällande handläggning, administration
samt de eftersläpande tillsynsskulderna kommer att medföra att lagkrav inom dessa områden
inte kommer att uppfyllas inom befintlig budgetram. För att komma tillrätta med de långa
handläggningstiderna för bygglov och förhandsbesked behöver verksamheten under en period
öka antalet bygglovshandläggare. Behovet är att utöka med två handläggare år 2022 (1,2
mnkr) och en handläggare under år 2023-2024 (0,6 mnkr).
Sektorernas behov av utökad budgetram

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

Sektor mnkr

År 2022 År 2023 År 2024

Politisk verksamhet
Ledning och verksamhetsstöd
Lärande
Omsorg
Samhällsutveckling
Summa

0,6
1,9
0,0
8,1
2,0
12,5
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0,0
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Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommunerna, eftersom den påverkar behov
och efterfrågan av de kommunala tjänsterna. Invånarantalet påverkar även storleken på
skatteintäkter, generella statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Det har
också betydelse hur fördelningen och utvecklingen är mellan olika åldersgrupper. Eftersom
delar av utjämningssystemet finansieras inom kommunkollektivet är det av betydelse hur
befolkningsförändringarna förändras även på riksnivå.
Vid årsslutet 2020
uppgick Orusts
befolkning till 15 315
invånare.
Kommunens senaste
befolkningsprognos
är från våren 2020.
Prognosen är
uppräknad från
tidigare data. I tabellen syns en grön

linje som är den

prognos vi beställde från SCB 2019 och prognosen är beräknad på en nettoinflyttning med
cirka 80 personer. Den blå kurvan utgår också från en nettoinflyttning på 80 personer men är
uppdaterad med utfallet från 2019. De bägge kurorna är ganska lika. Den röda kurvan baseras
på en nettoinflyttning på 130 stycken och det är möjligt om de planer som finns blir verklighet
och det flyttar in nya kommuninvånare i de planerade bostäderna.
Orust är i behov av inflyttning då det
är fler som dör än som föds. En
ökning av befolkningen i åldern 25-64
år är avgörande för framtida
finansiering av välfärden.
En nettoinflyttning påverkar inte
antalet äldre i någon större
utsträckning, utan oavsett scenario
kommer andelen äldre att öka kraftigt
åren framöver.
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Fortsätter nettoinflyttningen med 80 stycken per år kommer antalet barn och unga att vara
relativt oförändrat, medan
befolkningen som är mellan 25-64 år
kommer att sjunka. Vid en
nettoinflyttning med 130 stycken ökar
antalet barn och unga något.
Vid en nettoinflyttning på 130
personer kommer personer i arbetsför
ålder också att minska, men inte i
samma utsträckning som vid
nettoinflyttning 80 stycken. Den orange kurvan visar nettoinflyttning 80 och den grå
nettoinflyttning vid 130, i åldern 25-64 år.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Skatteunderlagsutveckling
Kommunens skatteintäkter påverkas främst av skatteunderlagets ekonomiska utveckling
nationellt samt befolkningsförändringar. Kommunen använder sig av SKR:s (Sveriges
Kommuner och Regioner) prognoser när det gäller utveckling av skatteunderlaget och
förändringar i utjämning och statsbidrag.
I budgeten med flerårsplanen grundar sig bedömningen nedan på den senaste
skatteunderlagsprognosen från SKR, cirkulär 21:23 (210524).
Befolkningsunderlag och skattesats
Skatteunderlag
Befolkningsunderlag (antal)
Skattesats

Budget
2021
15 200
22,86

Budget
2022
15 300
22,61

Plan
2023
15 325
22,61

Plan
2024
15 350
22,61

Budgeten och flerårsplanen grundar sig på ett ökat invånarantal på minst 25 invånare per år
enligt befolkningsprognosen och den senaste befolkningsutvecklingen. Den politiska
ambitionen är högre och en ökad befolkning i åldern 25-64 år är avgörande för finansiering av
den framtida välfärden. Skatteintäktsberäkningarna baseras på en sänkning av skattesatsen
med 25 öre för 2022 men oförändrad skattesats år 2023 och 2024 utifrån att det är en ny
mandatperiod.
Skatteintäkter
Skatteintäkter
Skatteintäkt (mnkr)
Skatteintäktsutveckling (%)

Budget
2021
779,3
-2,6%
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Budget
2022
816,0
4,7%

Plan
2023
842,0
3,2%

Plan
2024
866,3
2,9%
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Enligt nu gällande budget beräknas kommunens skatteintäkter öka med 4,7 % 2022 jämfört
med 2021 års budget. Det beror på den ekonomiska tillväxten efter pandemin.
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift

Vid sidan av skatteintäkterna är det kommunala utjämningssystemet, där den kommunala
fastighetsavgiften ingår, en viktig inkomstskälla för kommunen; härifrån kommer cirka 15 %
av de totala inkomsterna. För att skapa förutsättningar för alla kommuner och regioner att
kunna erbjuda invånare likvärdig service finns ett skatteutjämningssystem i Sverige. Vissa
delar av utjämningssystemet innebär att Orust kommun får ta emot bidrag, medan andra delar
medför avgifter.
Utjämning och fastighetsavgift
mnkr
I nkomstutjämning
K ostnadsutjämning
Regleringsbidrag/ -avgift
LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Summa

Budget
2021
135,2
-31,8
33,1
1,9
60,6
199,1

Budget

Plan

Plan

2022
136,8
-33,8
35,5
2,0
61,1
201,7

2023
139,6
-34,5
24,4
2,0
61,1
192,6

2024
142,7
-35,4
20,7
2,1
61,1
191,2

Inkomstutjämningen kompenserar för olikheter mellan olika kommuners skattekraft, det vill
säga skillnaderna i invånarnas genomsnittsinkomst. Varje kommun är garanterad en
inkomstnivå som motsvarar 115 % av medelskattekraften i Sverige. De kommuner som
understiger 115 % av medelskattekraften får ett bidrag och de som överstiger betalar en
avgift. Orust har en inkomstnivå som understiger 115 % av medelskattekraften i Sverige och
är därför bidragsmottagare i inkomstutjämningen.
Kostnadsutjämningen ska balansera strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan
kommuner, till exempel skillnader i andelen barn och äldre bland invånarna.
Kostnadsutjämningen består av flera delmodeller, där kommuner med ogynnsam
kostnadsstruktur får ett bidrag och de med gynnsam kostnadsstruktur får betala en avgift.
Systemet utjämnar inte för skillnader som beror på servicenivå, kommunala avgifter eller
politiska ambitioner. Det ska istället återspeglas i olika skattuttag. Inom kostnadsutjämningen
väntas Orust ha högre kostnader än riksgenomsnittet för äldreomsorg och kollektivtrafik och
för dessa verksamheter erhåller vi utjämningsbidrag. Inom övriga delmodeller bedöms vi ha
lägre kostnader och blir då bidragsgivare. Sammantaget är Orust en bidragsgivare i
kostnadsutjämningen.
Regleringsbidrag/avgift är en restpost som beräknas genom att den totala nivån för
kommunernas samtliga utjämningsbidrag jämförs med statens anslagna medel för kommunal
utjämning.
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LSS-utjämningen ska jämställa kommunernas kostnader för LSS (lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade). LSS-utjämningen ingår inte i det ordiniarie
kostnadsutjämningssystemet, men har samma prinicpiella uppbyggnad. Här avgörs
utjämningen av antalet personer inom kommunen som är brukare av insatser inom LSS.
Kommuner med en beräknad strukturell kostnad som överstiger genomsnittet i riket erhåller
ett utjämningsbidrag och om tvärtom, så betalar kommunen en avgift. Orust har haft en
standardkostnad som varit lägre än genomsnittet de senaste åren och då varit bidragsgivare till
utjämningen. Från år 2021 bedöms vi istället ha högre kostnader och är då bidragsmottagare.
Den kommunala fastighetsavgiften infördes 2008 då den statliga fastighetsavgiften
avskaffades och innebär att den som äger en fastighet (färdigbyggda) ska betala en avgift
baserad på taxeringsvärde. Fastighetsavgiften gäller även fritidshus.

Förutsättningar för nämndernas och sektorernas ramar
Övergripande resursfördelning

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


Hemtjänst

Sektor lärande


Förskola



Fritidshem



Förskoleklass



Grundskola årskurs 1-9



Gymnasium

Volymförändringar inom övriga verksamheter hanteras separat i budgetprocessen eller
kopplas till investeringsprocessen med redovisning av ökade driftskostnader till följd av
investeringsprojekt.
Den övergripande resursfördelningen till sektor omsorg grundar sig på befolkningsprognos
och snittpris från senaste känd data i Kolada. Den övergripande resursfördelningen till sektor
lärande bygger på befolkningsprognos och sektorns egna priser för respektive del. Full
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kompensation vid volymökning enligt modellen förutsätter att det ekonomiska utrymmet finns
och kommunfullmäktige prioriterar det.
Övergripande resursfördelning
Förändring mot föregående år, mnkr
Sektor omsorg, hemtjänst
Sektor lärande

Budget
2022
-0,1
1,2

Plan
2023
2,7
3,2

Plan
2024
0,1
0,9

Förändringen i antalet brukare inom hemtjänst är marginell mellan 2021 och 2022. Däremot
bedöms antalet brukare öka med ett tiotal till år 2023 och ger då sektorn ett budgettillskott på
2,7 mnkr. Antalet brukare bedöms sedan vara i stort sett oförändrad till år 2024.
Den största förändringen inom sektor lärande är antalet gymnasieelever som ökar under hela
planperioden med totalt cirka 50 stycken och ger ett budgettillskott under alla tre åren med
totalt 6,6 mnkr. Budgettillskottet dras ner genom att antalet elever i grundskolan minskar med
ett tjugotal barn. Det totala budgettilskottet för sektorn blir 5,3 mnkr för hela planperioden.
Ofördelad budget och beräkning till löpande pris

Kommunstyrelsen har i uppdrag att inom ramen för avsatta medel i budgetposten ofördelad
budget, besluta om kompensation till nämnder och sektorer för bl.a. pris- och löneökningar,
kapitalkostnader samt eventuella mindre justeringar av ramarna i övrigt.
Efter kommunfullmäktiges beslut justeras ramarna för prisuppräkning för övrig förbrukning
samt kompensation för indexhöjd lokalhyra, kost och lokalvård. Sektorernas ramar justeras
också för kapitalkostnader beträffande aktiverade investeringar. Efter avslutad löneprocessen
och när nya investeringar aktiveras under innevarande år kompenseras sektorerna för dessa
kostnader.
Kommunens löne- och prisökningar budgeteras i nivå med SKR:s bedömning från februari
2021.
Prisindex
kommunal verksamhet
Personalkostnad
Övrig förbrukning

2021
2,1%
1,5%

2022
2,0%
1,7%

2023
2,4%
1,9%

2024
2,4%
2,1%

Tabellen nedan beskriver beräknat behov jämfört med budget 2021 för lön- och
priskompensation, kapitalkostnadsökningar, kompensation för indexhöjning och mindre
budgetjusteringar av lokalhyror samt kost och lokalvård till kommunens verksamheter. I
beräkningen för kost och lokalvård ingår också en utökad budget på 0,45 mnkr för ökad
mattransportskostnad på grund av flytten av förskola på obekväm tid (nattis) till Ängsberget
och för matvagn på Varekils skola samt för utökad lokalvård på Ängsvikens särskilda boende.
Löneökningen år 2022 innehåller även löneökningen för 2021.
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Ofördelad budget
(mnkr)
Löneökningar 2022-2024
Lokalhyror, inkl kapitalkostnader
Kost och lokalvård
Övriga tekniska justeringar
Kapitalkostnader utanför lokalhyran
Övrig priskompensation
Summa:
Pris- och löneökningar 2021
Summa:

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

-12,4
-2,0
-1,3
-2,3
-1,7
-4,8
-24,5
-12,3
-36,8

-27,1
-2,7
-2,3
-2,0
-2,6
-10,2
-46,8
-16,4
-59,1

-42,6
-2,9
-3,4
-2,0
-3,8
-16,2
-70,9
-16,4
-83,2

Det interna PO-pålägget (personalomkostnadspålägg) innehåller såväl arbetsgivaravgifter
som avgifter för avtalsförsäkringar och avtalspensioner. SKR har de senaste åren föreslagit
kommunerna att höja PO-pålägget på grund av högre pensionskostnader och föreslagen nivå
för 2021 var 40,15%. Vårt PO-pålägg har de senaste åren legat kvar på samma nivå, 37,83 %.
Vår beräkning visar att det från 2022 behöver höjas med 0,56 %.
Inom ramen för ofördelad budget finns utrymme för mindre tekniska justeringar till
sektorerna. En sådan justering är bland annat PO-pålägget och satsningen på att alla
medarbetare från 2022 ska få fri tillgång till kaffe och te på arbetsplatsen som uppskattas till
en kostnad på 0,55 mnkr.
Internränta

SKR ger förslag på internränta för beräkning av kapitalkostnader för (aktiverade)
investeringar för att kunna användas i internredovisningen. Den föreslagna internräntan
återspeglar kommunernas genomsnittliga upplåningskostnader och för 2022 har SKR
rekommenderat en internränta på 1 %. Orusts nyupplåningskostnader har precis som för alla
kommuner i genomsnitt varit lägre än de lån som förfaller, vilket lett till att den
genomsnittliga upplåningskostnaden sjunkit. Orusts senaste genomsnittsränta de senaste 12
månaderna var 0,86 %. Eftersom internränta föreslås i hela kvarts procent och avrundas
vanligtvis uppåt blir även Orusts internränta 1 % för 2022. Marknadsbedömningen är att
räntan kommer att ligga kvar på en låg nivå de närmaste åren. Inom VA-redovisningen finns
det krav på att ränta ska beräknas med utgångspunkt i kommunens egen låneskuld. För
affärsdrivande verksamhet görs bedömningen att räntan ska regleras med den faktiska
genomsnittsräntan vid delårsbokslut och bokslut.
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Finansiell analys
Årets resultat
Finansiellt mål
K ommunens årsresultat exkl extraordinära poster och
affärsdrivande verksamhet ska vara positivt och uppgå
till 2-4 % av verksamhetens nettokostnader

Enligt kommunallagen ska kommunens
resultat vara positivt. Resultatets andel av
verksamhetens nettokostnader ska
enligt ett av de finansiella målen
ligga mellan 2-4 %. Ett positivt
resultat bidrar bland annat till ett
större utrymme att självfinansiera
en normal investeringsvolym utan
att uppta lån.
Orust kommun budgeterar för en
resultatnivå runt 28-29 mnkr, vilket
är 2,8-2,9 % under planperioden.

De senaste åren har resultatnivån varit högre än 2 %, men före år 2017 hade vi en resultatnivå
som var lägre än 2 %. Prognosen för 2021 pekar mot ett resultat överstigande 2 %.
Skatteintäkter, utjämning, fastighetsavgift och nettokostnadsutveckling

En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en balans
mellan löpande intäkter och kostnader. Kostnaderna bör inte utvecklas i en snabbare takt än
skatteintäkter och bidrag.
Ökningen av skatteintäkter
och bidrag ger en
procentuellt högre
utveckling än
nettokostnaderna under
2022-2023. Till år 2024
beräknas den procentuella
intäktsökningen vara lika

Skatteintäkter, utjämning, fastighetsavgift och
nettokostnadsutveckling

Budget

Budget

Plan

Plan

2021

2022

2023

2024

Skatteintäkter, utjämning (inkl resurser i välfärden)
och fastighetsavgift (mnkr)

978,5

1 017,7

1 034,6

1 057,5

Skatteintäkter, utjämning, fastighetsavgift, resurser i
välfärden och utveckling (%)

1,9%

4,0%

1,7%

2,2%

-950,8

-982,0

-996,7

-1 018,2

4,8%

3,3%

1,5%

2,2%

Nettokostnad inkl. jämförelsestörande poster
(mnkr)
Nettokostnadsutveckling inkl. jämförelsestörande
poster (%)

stor som kostnadsutvecklingen.
Kommunens nettokostnader beräknas öka mellan 1,3 % till 3,3 % per år under planperioden
och skatteintäkterna och bidragen på mellan 1,7 till 4 %.
Kommunalskatt

Kommunens kommunalskatt uppgår till 23,11 för 2020. Under mandatperioden ska
skattesatsen sänkas med 25 öre per år fram till 2022 för att närma oss den nivån som
kringliggande kommuner ligger på. I budget med plan för perioden 2022-2024 sänks
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skattesatsen med 25 under år 2022. För åren 2023 och 2024 är skattesatsen oförändrad utifrån
att det är en ny mandatperiod.
Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens

Finansiellt mål
K ommunens soliditet (inklusive pensionsskuld som
uppstått före 1998) ska svagt öka för att värdesäkra det
egna kapitalet och säkerställa att vi klarar det framtida
pensionsåtagandet

långsiktiga finansiella handlingsutrymme och
visar hur stor del av kommunens tillgångar
som har finansierats med egna medel. Ju

högre soliditet, desto mindre skuldsatt är kommunen. Förändringen i detta nyckeltal är
beroende av investeringstakt, nyupplåning, andra skuldförändringar samt det ekonomiska
resultatet.
Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period
inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning.
Kommunfullmäktige har i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning angett att kommunens
soliditet inklusive pensionsskuld som uppstått före 1998 ska svagt öka för att värdesäkra det
egna kapitalet och säkerställa att vi klarar det framtida pensionsåtagandet. I kommande
budget och flerårsplan bedöms det finansiella målet för soliditeten uppnås.
Soliditet

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

21,3%

21,9%

21,8%

21,7%

4,6%

6,3%

7,9%

9,2%

Soliditet (%)
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser före
1998 (%)

Självfinansieringsgraden av investeringarna

Självfinansieringsgraden av

Finansiellt mål

investeringarna mäter hur stor andel av

K ommunens självfinansieringsgrad av investeringar ska uppgå
till minst 45 %

investeringarna som kan finansieras med

egna medel (årets resultat plus avskrivningar).
Är självfinansieringsgraden minst 100 % innebär det att kommunen kan skattefinansiera
samtliga investeringar som är genomförda under året och behöver inte låna till
investeringarna.
Under kommande planperiod och efterföljande år står kommunen inför stora investeringar,
framförallt inom den taxefinansierade VA-verksamheten. Dessa investeringar utgår från den
beslutade i VA-planen. Det är inte rimligt att den skattefinansierade verkamheten ska
finansierade de taxefinansierade investeringarna. Därför kommer nyupplåning och en ökning
av låneskulden bli nödvändig.
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Ett av kommunens fyra finansiella mål är att kommunen ska finansiera minst 45 % av
investeringarna själv. Under planperioden väntas en nyupplåning krävas med 260 mnkr.
Merparten av nyupplåningen sker under år 2023 och 2024.
Självfinansieringsgraden av investeringar
I nvesteringsvolym (mnkr)
Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar (%)

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

100,0

150,0

200,0

200,0

82,0%

62,1%

47,7%

48,2%

Låneskuld

Låneskulden avgörs av investeringstakt
och behov av nyupplåning. Vid extra god
likviditet har kommunen amorterat på
låneskulden. Dagens samtliga 21 lån
finns hos Kommuninvest. Risken sprids
genom att lånen har olika förfallodagar
och rörlig eller fast ränta. Kommunen
har inga derivat för att säkra
ränteriskerna.
Under budget- och planperioden beräknas låneskulden öka genom nyupplåning på 260 mnkr.
Låneskulden beräknas till 820 mnkr vid planperiodens slut. Idag avser ungefär en tredjedel av
låneskulden den affärsdrivande verksamheten. Mot bakgrund av kommande års höga
investeringsnivå inom affärsdrivande vatten och avlopp, så kommer den andelen att öka.
Pensionsåtaganden

Kommunens pensionsförpliktelser inklusive löneskatt uppgick 2020 till 288,2 mnkr (295,8
mnkr 2019).
Pensionsförpliktelser som redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelser på balansräkningen
avser skulden som är upparbetad före 1998. Med den prognos som kommunen beställt från
vårt pensionsbolag KPA framgår att ansvarsförbindelsen kommer att minska under
kommande år. Däremot ökar åtagandet för den förmånsbestämda pensionen som återfinns
inom avsättningar. Den totala skulden, både ansvarsförbindelsen och avsättningarna,
förväntas minska från år 2021 ca 398 mnkr till lägst 385 mnkr under planperioden.
Den kommunala pensionsskulden är ofta föremål för diskussion och pensionskostnaderna
har sammantaget ökat förhållandevis kraftigt. Bland annat som en följd av höjt
livslängdsantagande i RIPS samt att allt fler anställda har löner som ligger över brytpunkten
för den förmånsbestämda pensionen.
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Borgensåtaganden

Stora borgensförbindelser kan betyda väsentlig finansiell risk för kommunen i form av
övertagande av lån. Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för
stiftelser, föreningar och andra externa parter. Kommunen hade totala borgensåtagande på
416,6 mnkr 2020 (416,8 mnkr 2019). Stiftelsen Orustbostäder utgör större delen av
borgensåtagandet, 409,6 mnkr inom en beviljad ram på 500 mnkr. Det näst största
borgenåtagandet är Waldorffastigheter om 5,9 mnkr.
Likviditet

Kassalikviditet mäter

Finansiellt mål

betalningsförmågan på kort sikt.

K ommunens likviditetsnivå bör normalt motsvara i
storleksordningen en månads bruttoutbetalningar inklusive
checkräkningskredit (cirka 55 mnkr)

Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100
%, vilket innebär att de likvida medlen är

lika stora som de kortfristiga skulderna. Kassalikviditeten uppgick år 2020 till 121 % (82 %
2019) vilket innebar att de likvida medlen och kortfristiga fordringarna understeg kortfristiga
skulder. En kassalikviditetsnivå över 60 % anses utgöra en trygg betalningsberedskap på kort
sikt. Budgeten har lagts så att kommunen har tillräckligt med likvida medel för den löpande
verksamheten under åren.
Kassalikviditeten under budgetperioden ligger högt och når en nivå över 100 % hela perioden.
Kommunen har därmed en god likviditet, och har dessutom bra möjligheter att förstärka den
ytterligare om det skulle behövas genom utnyttjande av en checkräkningskredit på 40 mnkr.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar/ kortfristiga skulder

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

154%

164%

174%

186%

Balanskravet och resultatutjämningsreserv

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och
kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett
underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser enbart
kommunen, inte koncernen. Vid avstämning mot balanskravet ska bland annat
realisationsvinster räknas bort. Kommunen har inget negativt balanskravsresultat från tidigare
år att återställa.
Lagstiftningen har gjort det möjligt för kommuner och regioner att i balanskravsutredningen
utjämna intäkter över tid genom en resultatutjämningsreserv (RUR) och därmed få bättre
möjligheter att möta effekter av konjunktursvängningar. När detta får göras framgår av de
egna riktlinjerna.
Efter 2020 års bokslut finns det 67,8 mnkr i reserven. RUR redovisas som en del av eget
kapital. Reservering eller disponering av medel ur RUR redovisas i balanskravsutredningen
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och påverkar inte resultaträkningen. Prognosen för 2021 är att balanskravet blir positivt. De
senaste åren har reservering gjorts till RUR. Det kan bli aktuellt även för 2021.
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Budgeterad balanskravsutredning
Under
planperioden
uppfyller
kommunen
balanskravet
och har inget

Balanskravsutredning
mnkr
Årets resultat
Reducering av samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)
Disponering av resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat

Budget
2021
18,5

Budget
2022
28,6

18,5
18,5

28,6
28,6

Plan
2023
29,2
-5,0
24,2
24,2

Plan
2024
28,4
-5,0
23,4
23,4

negativt resultat från tidigare år som behöver regleras. Ianspråktagande av RUR planeras inte
under de närmaste åren. Eventuell avsättning/reservering till RUR till följd av eventuella
överskott tas upp i samband med beslut om årsredovisningen.
Reducering av realisationsvinster har beräknats för försäljning av fastigheter och tomter med
5 mnkr per år för 2023 och 2024.
Utvärdering av ekonomisk ställning

Budgeten är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk
hushållning. Balanskravet kommer att uppfyllas och soliditeten förbättras. Kommunens
låneskuld kommer dock att öka på grund av höga investeringsnivåer.
Den ekonomiska utvecklingen för kommunen och koncernen har de senaste åren varit goda.
Engångsintäkter har påverkat resultatet positivt ett par år. Kommunens soliditet har succesivt
förbättrats från -10 % till nu de senaste åren ett positivt värde. Positiva resultat, amortering
på låneskuld, hög självfinansiering av investeringar, budgetföljsamhet och en
befolkningsökning är positiva signaler på en god ekonomisk hushållning. Dessutom har
skattesatsen sänkts sedan 2019 med 25 öre per år.
I jämförelse med andra kommuner har nettokostnadsavvikelsen under de senaste åren minskat
inom de större verksamheterna fritidshem, grundskola och äldreomsorg. Det är ett resultat
efter år av omställningsarbete och åtgärder. En av kommunens större sektorer, omsorg, som
under många har haft stora budgetavvikelser har förbättrat sin budgetföljsamhet och har nu i
stort sett en budget i balans.
Den största utmaningen i närtid är de demografiska behoven som ökar på grund av fler äldre
och en bibehållen nivå för barn och unga, samtidigt som vi får en lägre andel i arbetsförd
ålder. För att bibehålla en god ekonomisk hushållning och för att möta framtidens
demografiska utmaningar krävs fortsatta effektiviseringar, ambitionsnivåer och prioriteringar
samt smarta arbetssätt. Inte bara de ekonomiska resurserna kommer att vara en bristvara
framöver, även kompetens i form av utbildade medarbetare väntas bli en bristvara som många
arbetsgivare kommer att konkurrera om.
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DRIFTSBUDGET OCH POLITISKA PRIORITERINGAR
Driftsbudget
Överst i driftsbudgeten visas de ekonomiska ramarna för kommunens verksamheter och
sektorer under budgetperioden. Under sektorernas ramar redovisas budget för de
kommungemensamma posterna. Till skillnad från kommunens resultaträkning innehåller
driftsbudgeten interna poster (affärshändelser inom och mellan sektorer).
Sektorernas budgetramar har sin utgångspunkt från tidigare beslutad budget för 2021.
Justeringar har sedan gjorts till följd av volymförändringar på grund av demografin samt krav
på effektiviseringar och satsningar utifrån politiska prioriteringar.

Driftsbudget
(mnkr)
Politisk verksamhet
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Sektor lärande
Sektor omsorg
Sektor samhällsutveckling
Affärsdrivande Vatten och avlopp
Affärsdrivande Renhållning
Ofördelad effektivisering, uppdrag till kommundirektör
Ofördelad budget (lön. pris, kap, hyra, lokalv, kost)
Summa nämndsverksamhet
Pensionskostn/ skuldförändr. avseende
semesterlön/ arbetsgivaravg.
Försäljning fastigheter, mark
Återlagda kapitalkostnader (internränta)
Kommunstyrelsens medel till förfogande
Summa nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Budget
N etto
2021
-12,5
-57,3
-390,2
-387,6
-73,2
0,0
0,0
0,8
-14,3
-934,4

Budget
N etto
2022
-12,9
-58,8
-388,9
-394,6
-71,4
0,0
0,0
0,8
-36,8
-962,6

Plan bdg
N etto
2023
-12,5
-58,2
-389,7
-395,2
-70,8
0,0
0,0
0,8
-59,1
-984,7

Plan bdg
N etto
2024
-12,9
-57,8
-390,6
-393,3
-70,3
0,0
0,0
0,8
-83,2
-1 007,3

-21,4
0,0
12,3
-7,3
-950,8
779,3
199,1
1,4
-10,5
18,5

-21,3
0,0
12,3
-10,4
-982,0
816,0
201,7
1,2
-8,3
28,6

-21,0
5,0
12,6
-8,5
-996,7
842,0
192,6
1,3
-10,1
29,2

-21,4
5,0
13,0
-7,5
-1 018,2
866,3
191,2
1,6
-12,5
28,4

Politiska prioriteringar


Nedanstående förändringar utgår från budgetram 2021 och gäller från 2022 om inget
annat anges.



Jämfört med tidigare beslutad budget och flerårsplan för 2021-2023 tas det generella
effektiviseringskravet på 1 % bort för samtliga sektorer, vilket uppgick till 8,7 mnkr för
år 2022. Även kommundirektörens uppdrag att effektivisera kommungemensamma
kostnader med 4 mnkr tas bort år 2022.
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Politisk verksamhet tillförs 0,4 mnkr i utökad ram per år för att genomföra allmänt val
till riksdag, region- och kommunfullmäktige år 2022 samt till Europaparlamentet år
2024. Revisionens budgetram är oförändrad.



Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs år 2022 1,4 mnkr i utökad ram för satsning
på ny webbplats, Microsoft365 licenser och utökad skuldrådgivning. Från 2023
minskar ramen med -0,5 mnkr då kostnaderna för ny webbplats är lägre och
kostnaderna för skuldrådgivningen återgår till samma nivå som tidigare. År 2024
minskar ramen med ytterligare -0,4 mnkr då den nya webbplatsen ska vara klar.



Budgetramarna för sektor lärande och omsorg har justerats för volymförändringar
utifrån demografin i den övergripande resursfördelningsmodellen för barnomsorg,
skola och hemtjänst. Det innebär att sektor lärande får utökad ram år 2022 med 1,2
mnkr och sektor omsorg minskad ram med -0,1 mnkr.



I den pågående upphandlingen av skolskjutstrafik planeras färre antal bussar genom
ruttoptimering och förändrade skoltider. Det beräknas ge minskade kostnader från
halvårsskiftet år 2022 med minst -2,5 mnkr och för helåret 2023 med minst -5 mnkr. I
den beräknade effektiviseringen ingår också att kommunen gör ett avrop i avtalet för
närbussar. Ramen för sektor lärande minskas med den effektivisering som uppstår
enligt det nya avtalet. Det kan innebära högre eller lägre effektivisering än den
beräknade. Merkostnader för skolskjutsadministration, cirka 0,3 mnkr ska finansieras
inom befintlig budgetram. Avrop på närbussar sker av sektor ledning och
verksamhetsstöd och sektorn erhåller utökad ram för finansiering av kostnaderna.



Sektor omsorg får utökad ram på 7,4 mnkr för år 2022 för att finansiera de nya
verksamheterna boendestöd, stödboende för socialpsykiatriska behov och ett
korttidsboende LSS för barn och unga. Uppbyggnad av verksamheterna innebär
initialt en högre kostnad före hemtagningseffekt uppstår genom att vi avslutar och
förebygger externa placeringar och tar emot brukare på hemmaplan istället. Från år
2023 minskar ramen med -2,1 mnkr och år 2024 ytterligare -2 mnkr då en
hemtagningseffekt väntas uppstå.



Från 2022 ingår sektor miljö och bygg i sektor samhällsutveckling. Sektorn får utökad
budgetram med 1,2 mnkr för att finansiera två extra bygglovshandläggare för att
minska handläggningstiderna. Från 2023 minskar ramen med -0,6 mnkr då behovet
väntas bara vara en extra bygglovshandläggare. Under 2022 och 2023 erhåller också
sektorn 0,5 mnkr per år för att finansiera åtgärdsvalsstudien för STO-bron. Drift och
skötsel av våra 160 km vandringsleder beräknas till 0,25 mnkr per år och ska
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finansieras inom befintlig budgetram. Även utökade öppettider, måndagsöppet, på
biblioteket i Henån ska finansieras inom befintlig budgetram.


År 2021 fick sektor samhällsutveckling i uppdrag att driftsätta en ny parkenhet med
ökat fokus på trivselhöjande åtgärder i våra orter. Under 2022 ska en särskild satsning
också ske på aktiviteter i vår utemiljö. Exempelvis på sådana aktiviteter kan vara att
bygga utegym i närheten av seniorboende, odlingslotter, hundrastgård och
skateboardramp. I investeringsbudgeten finns 2 mnkr avsatt för ändamålet och
eventuella driftkostnader ska rymmas inom de 3,5 mnkr som finns avsatt för
parkenheten inom kommunstyrelsens medel till förfogande.



År 2022 avsätts 10,4 mnkr som en pott för kommunstyrelsens förfogande. Inom ramen
ska finansiering ske av de pågående satsningarna på parkenhet, nya översiktsplanen
och samverkansprojektet mellan sektor omsorg och lärande som syftar till att tidigt
jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap. Vidare
ska finansiering ske av det nyinrättade kontaktcentret samt den gruppverksamheten
där Svenska kyrkan på Orust är huvudman och som syftar till att främja barn och
ungas psykiska hälsa. År 2023 avsätts totalt 8,5 mnkr, vilket är lägre än 2022 eftersom
samverkansprojektet mellan sektor omsorg och lärande ska vara inarbetad och
finansieras inom ordinarie budgetram och kostnaderna för den nya översiktsplanen
minskar. År 2024 avsätts 7,5 mnkr och inga medel finns längre för översiktsplanen
eftersom den är klar.



I potten ofördelad budget finns utrymme för budgetkompensation till sektorerna i
detaljbudgetarbetet och under löpande år för kapitalkostnadsförändringar, löne- och
prisökningar, indexhöjning av lokalhyror, kost och lokalvård samt i övrigt mindre
tekniska justeringar såsom exempelvis PO-påläggsjustering (personalomkostnad),
kostnader för utökad mattransport till förskola på obekväm tid (nattis),
matvagnstransport inom Varekils skola, utökad lokalvård på Ängsvikens särskilda
boende samt fri tillgång till kaffe och te för alla anställda.
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Ramförändringar mellan åren
Ramförändringar mnkr

År 2022 År 2023 År 2024

Politisk verksamhet
Ingående budget
Satsning/prioritering
Ny budgetram

12,5

12,9

12,5

0,4

-0,4

0,4

12,9

12,5

12,9

57,3

58,8

58,2

1,4

-0,5

-0,4

58,8

58,2

57,8

390,2

388,9

389,7

1,2

3,2

0,9

-2,5

-2,5

388,9

389,7

390,6

387,3

394,6

395,2

-0,1

2,7

0,1

7,4

-2,1

-2,0

394,6

395,2

393,3

69,7

71,4

70,8

1,7

-0,6

-0,5

71,4

70,8

70,3

Sektor ledning och verksamhetsstöd
Ingående budget
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor lärande
Ingående budget
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell
Effektiviseringskrav, skolskjutsupphandling
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor omsorg
Ingående budget
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor samhällsutveckling inkl. miljö och bygg
Ingående budget
Satsning/prioritering
Ny budgetram

Affärsdrivande verksamheter
Beslut om taxor och avgifter tas i separata ärenden i kommunfullmäktige i november.
Affärsdrivande - Vatten och avlopp (VA)

Budgeten bygger på en taxehöjning av de fasta och rörliga brukningsavgifterna med högst 10
% respektive år under planperioden.
Rekommendationen är att VA-verksamheten ska återföra över-/underuttag inom en
treårsperiod. För att undvika stora skillnader i taxejusteringar mellan åren så är förslaget
istället en jämn taxehöjning som är hållbar i längden. Taxejusteringen bygger på
investeringsbehov som är stort avseende Va-verksamheten nu och några år framöver. År 2023
och framåt börjar de stora investeringarna att tas i bruk. Då belastas verksamheten med ökade
kapitalkostnader.
47

Budget 2022 med plan för 2023-2024
Affärsdrivande – Renhållning

Verksamheten räknar inte med taxejustering under 2022. Budgeten för 2023 och 2024 bygger
på en taxejustering med 5 % för renhållningsverksamheten. Det avser att täcka
kapitalkostnader för om- och tillbyggnad på Månsemyr samt indexjustering av
hämtningskostnader. Slamsugning av enskilda avlopp erfordrar justering av taxa på grund av
ökade avsättningskostnader för slam samt indexjustering av hämtningskostnaden på 3 %
vardera för åren 2023-2024.
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INVESTERINGAR
En investering är en anskaffning av en fysisk anläggningstillgång eller en immateriell tillgång
där vissa kriterier ska vara uppfyllda, bland annat att den ekonomiska livslängden överstiger
tre år.
Kommunfullmäktige fastställer investeringsramar för kommande budgetår samt de två
efterföljande planeringsåren. Den totala investeringsramen avgörs av de finansiella målen.
Investeringsnivån för 2022-2024 är hög och innebär att kommunen behöver låna externt för
att finansiera de planerade investeringarna. En hög investeringsnivå innebär ökade
driftkostnader som kommer att ta allt större utrymme i kommunens driftbudget.
Driftskostnader har ofta mycket större påverkan än till exempel räntekostnader för lån.
Investeringsnivå, mnkr
Budget

Budget

Plan

Plan

2021

2022

2023

2024

100

150

200

200

Investeringsbudgeten som kommunfullmäktige beslutar om redovisas på projektnivå för större
projekt som överstiger 5 mnkr. Projekten prioriteras utifrån fyra olika kategorier, där
investeringar i kategori 1 har högre prioritet än till exempel kategori 2.
Prioriteringskategorier:
1. Lagkrav eller andra ställda myndighetskrav, till exempel krav från Arbetsmiljöverket
och Länsstyrelsen
2. Viktig samhällsfunktion, till exempel skolor, omsorgsboende och infrastruktur
3. Strategisk, till exempel markinköp
4. Övrig
De större projekten i investeringsbudgeten planeras att starta under planperioden, men vilket
år investeringsutgifter infaller och med vilken totalram avgörs i beslutspunkter enligt
projektmodellen. Kommunens rutin för projektmodell ska användas för alla projekt
överstigande 5 mnkr. Modellen syftar till att kvalitetssäkra och göra projektarbetet
kostnadseffektivt. I projektmodellen fastställs ansvar och roller för beställare, utförare och
beslutsfattare.
Varje sektor får en särskild investeringspott för mindre reinvesteringar. Investeringar under 5
mnkr behöver inte ha särskilda igångsättningsbeslut. Prioriteringskategorierna och
investeringstaket kan begränsa möjligheten att starta projekt om investeringsnivån riskerar att
överskridas. Projekt med en total budget mellan 1-5 mnkr ska framgå av detaljbudgeten som
beslutas av nämnden under hösten.
49

Budget 2022 med plan för 2023-2024
Till grund för planering av investeringar finns beslutad VA-plan, bostadsförsörjningsplan,
lokalförsörjningsplan samt digitaliseringsplaner.
1. Lagkrav eller andra ställda myndighetskrav

Skattefinansierade investeringar
Taxefinansierade investeringar


Ombyggnad Ellös avloppsreningsverk

2. Viktig samhällsfunktion

Skattefinansierade investeringar


Ny förskola i Svanesund



Ellös förskola, nybyggnad eller ombyggnad



Ombyggnation av Ågårdens särskilda boende till stödboende



Förstärkningsåtgärder ån i Henån etapp 2



Räddningsfordon
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Taxefinansierade investeringar


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



VA-länk öst-väst från Varekil till Ellös



VA-ledning från Tuvesvik till Ellös

3. Strategisk

Skattefinansierade investeringar


Strategiska markinköp



Bro mellan Strandvägen – Kaprifolvägen



Exploatering, gata Varekil Lundby



Exploatering, Hamnplansvägen m.fl. i Mollösund



Exploatering, gata Lunden-Bön



Cykelväg S1 Färjevägen Svanesund



Cykelväg H5 från varvsområdet till Dalby i Henån



Henåns centrum, norra delen, klimatsäkringsåtgärder

Taxefinansierade investeringar


Åtgärder på Månsemyr återvinningscentral enligt ÅVC-utredning



VA-utbyggnad i exploateringsområde Svanesunds centrum



VA-utbyggnad i fritidshusplaner i Svanesund

4. Övrigt


Lokaler med entré för kundcenter.
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EXPLOATERINGAR
Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för
att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten
ingår därmed också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator,
grönområden, vatten och avlopp samt elanläggningar med mera.
Framtagande tomter för försäljning genom exploateringsprojekt består av olika faser. Orust
kommun har valt att följa upp exploateringsprojekten utifrån fyra faser, planering och
förstudie, projektering, genomförande och försäljning.
Planerings- och förstudiefasen; här arbetar kommunen med att ta fram planprogram och
detaljplaner samt göra utredningar för exempelvis arkeologi. Alla utgifter och inkomster i
denna fas ska redovisas i resultaträkningen. Budget för arbete kring detta ligger i sektor
Samhällsutvecklings driftbudget. I budget 2022 uppgår budget för detaljplaner för
exploateringsprojekt till ca 2,5 mnkr.
Projektering; nu är det bestämt vad som ska byggas eller konstrueras och utgifterna för
projekteringar redovisas främst i investeringsprojekt. I denna fas omklassificeras även
eventuellt mark till exploateringsområdet från markreserv. Budget för arbete i denna fas ligger
främst i investeringsbudgeten för perioden.
Genomförande; flera investeringsprojekt kan pågå samtidigt inom respektive
exploateringsområde, exempelvis byggs vägar, belysning, gång- och cykelvägar. Utgifter som
inte får räknas som anskaffningsvärde för tomten redovisas som kostnad i resultaträkningen
(driftskostnad). Budget för nödvändiga investeringar finns i investeringsbudgeten som
återfinns i balansbudget och kassaflödesbudgeten där exploateringsbudget för arbete med
mark för iordningställande av tomter finns.
Försäljning; här redovisas försäljningsinkomster per tomt med avdrag för anskaffningsvärdet
för tomten samt eventuella försäljningsomkostnader. Redovisning av tomtförsäljning och
markanvisningar redovisas i resultaträkningen som försäljning fastigheter, mark och tomter.
I de flesta exploateringsprojekt befinner sig verksamheten just nu i planerings- och
förstudiefasen.
Prioriterade exploateringsprojekt
Under 2022 är det följande områden som prioriteras utan prioriteringsordning:


Dalby där markanvisning beräknas vara genomfört och detaljplan beräknas tas fram.



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



Svanesund centrum södra – Framtagande av detaljplan, beräknas vara klar under 2023.
Därefter påbörjas genomförandet av detaljplanen.
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Henån centrum södra - detaljplan för område söder om Röravägen beräknas vara klar i
slutet av 2022. Därefter påbörjas genomförandet av detaljplanen.



Henån centrum norra – Arbete med detaljplan påbörjas, beräknas vara klar i slutet av
2023. Därefter påbörjas genomförandet av detaljplanen



Varekil/Lundby, färdigställa detaljplan och ta fram industritomter och försälja.



Fritidshusplaner- Omarbeta detaljplaner för fritidshusområden så att de kan
godkännas för åretruntboende. En första etapp om fem planer beräknas vara klara
2022. Därefter kan en utbyggnad av åretruntbostäder påbörjas.
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RÄKENSKAPER
Resultatbudget
Resultatbudgeten visar de totala intäkterna och kostnaderna för kommunens samtliga
nämnder och verksamheter.
Av resultatbudgeten framgår också skatteintäkter, statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning samt finansiella intäkter och kostnader. Summan av samtliga poster summerar till
årets resultat.

Resultatbudget
(mnkr)
Verksamheternas intäkter
Verksamheternas kostnader
Återlagda kapitalkostnader (internränta)
Verksamheternas nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Årets resultat

Budget
2021
339,2
-1 302,3
12,3
-950,8
779,3
199,1
1,4
-10,5
18,5

Budget
2022
339,2
-1 333,5
12,3
-982,0
816,0
201,7
1,2
-8,3
28,6

Plan
2023
350,8
-1 360,0
12,6
-996,7
842,0
192,6
1,3
-10,1
29,2

Plan
2024
353,0
-1 384,2
13,0
-1 018,2
866,3
191,2
1,6
-12,5
28,4

18,5

28,6

29,2

28,4

Balansbudget
Balansbudgeten visar planen för hur kommunens tillgångar förändras samt hur de finansieras.
Det egna kapitalet utgör kommunens förmögenhet och definieras som tillgångar minus
avsättning och skulder. Tillgångar ökar i takt med att kommunen investerar i lokaler,
anläggningar och infrastruktur samt minskar i takt med avskrivningarna. Det egna kapitalet
ökar med årets resultat. Upplåning ökar de långfristiga skulderna.
Balansbudget
(mnkr)
Anläggningtillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget Kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder och avsättningar
Summa eget kapital, avsättningar & skulder
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Budget
2021
1 446,9
212,4
1 659,3

Budget
2022
1 532,3
213,6
1 745,9

Plan
2023
1 670,0
218,0
1 888,0

Plan
2024
1 810,2
219,2
2 029,4

353,9
115,5
1 051,6
138,3
1 305,4
1 659,3

382,5
123,6
1 109,6
130,2
1 363,4
1 745,9

411,6
128,8
1 222,6
125,0
1 476,4
1 888,0

440,0
136,0
1 335,6
117,8
1 589,4
2 029,4
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Kassaflödesbudget
Från resultatbudgeten överförs årets resultat och avskrivningar till kassaflödesanalysen.
Denna visar samtliga in- och utbetalningar avseende den löpande verksamheten, investeringsoch exploateringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Av kassaflödesanalysen
framgår också förändringen av de likvida medlen från årets början till årets slut. Med likvida
medel menas kommunens bankkonto, kontanta medel samt kortfristiga placeringar.
Kassaflödesbudget
(mnkr)
Årets resultat
Avskrivningar
Summa löpande vht före förändring av kapitalbindning
Summa förändring av kapitalbindning
M edel från den löpande verksamheten
Investeringar
Exploateringskostnad pågående projekt (netto)
Prisfaktor 2023-2024
M edel från investeringsverksamheten (netto)
Omsättning lån
Nyupplåning
Förutbetalda anslutningsavgifter Vatten och avlopp
Minskning långfristiga skulder/ Amortering/ Omsättning
Finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Budget
2021
18,5
63,5
82,0

Budget
2022
28,6
64,6
93,2

Plan
2023
29,2
66,2
95,3

Plan
2024
28,4
67,9
96,3

0,0
82,0
-100,0
-2,5
-1,5
-104,0
205,0
0,0
8,9
-205,0
8,9

0,0
93,2
-150,0
-2,5
0,0
-152,5
100,0
50,0
8,0
-100,0
58,0

0,0
95,3
-200,0
-2,5
-3,8
-206,3
95,0
105,0
8,0
-95,0
113,0

0,0
96,3
-200,0
-2,5
-8,1
-210,6
80,0
105,0
8,0
-80,0
113,0

-13,1
31,3
18,2

-1,3
17,4
16,1

2,0
16,1
18,0

-1,3
18,0
16,7
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta förslag till budget 2022 och flerårsplan för 2023 och 2024 daterad 2021-06-02.
2. Fastställa skattesatsen till 22,61 kr per skattekrona för 2022, vilket innebär en sänkt
skattesats med 25 öre jämfört med 2021.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för
verksamheterna.
4. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2022 samt
preliminärt för 2023 och 2024.
5. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar, uppdrag och
effektiviseringar som framgår av budgeten och flerårsplanen.
6. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt
kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna
inom ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten
vidare.
7. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt
miljö och byggnadsnämnden.
8. Fastställa investeringsbudget för år 2022 samt preliminära investeringsramar för 2023
och 2024.
9. Fastställa internräntan till 1,00 % för 2022 och preliminärt för 2023 och 2024. För
affärsdrivande verksamhet sätts internräntan utifrån kommunens genomsnittliga ränta
de senaste 12 månaderna.
10. Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2022.
11. Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder under år 2022, med totalt 50 miljoner kronor.
12. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt
andra taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige under hösten.
13. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026 med utblick mot
2031.
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Vision Orust 2040
Orust – den gröna och trygga ön
där tanken är fri och drömmar får liv
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OM LOKALFÖRSÖRJNINGSPLANEN
Kommunen ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och kvalitetsmässigt bra
lokaler. Lokaler är en strategisk stödfunktion till verksamheterna. För att få en bild över
kommunens lokalförsörjningsutveckling, både på kort och lång sikt, ska det finnas en
kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan. Längst bak återfinns en beskrivning
över processen.
Syftet med planen är att den ska utgöra ett verktyg för prioritering av lokalbehovet så att
framtida investeringsbehov och lokalkostnader kan ske med framförhållning och
kostnadseffektivitet.
Basen för lokalförsörjningsplanen är respektive sektors årliga lokalförsörjningsplaner. Planen
utgör en bilaga till respektive sektors uppdragsdokument och detaljbudget. Sektorernas
lokalförsörjningsplaner sammanfattas till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.
Den utgör underlag i budgetarbetet och är en bilaga till fullmäktiges budget och flerårsplan.
Utifrån planen och kommunens budgetarbete tas beslut om vilka åtgärdsförslag som ska
genomföras. Dessa bildar olika lokalprojekt.
För att skapa effektiva och ändamålsenliga lokaler som håller god kvalitet är det av stor vikt att
verksamheterna deltar aktivt i lokalförsörjningsarbetet vad gäller dimensionering och
utformning av de egna lokalerna. Det åligger alla verksamheter att ha en hög
kostnadsmedvetenhet samt att aktivt söka möjligheter att effektivisera lokalanvändningen och
medverka till att beslutade lokaleffektiviseringar genomförs. Lokalanvändningen ska, så långt
det är möjligt, disponeras så att lokaler som inte behövs kan frigöras för avyttring/avveckling.
Vid nyanskaffning eller ombyggnad av fastigheter ska lokaleffektivitet och flexibilitet
prioriteras. Lokaler ska i största möjliga mån möjliggöra olika typer av verksamheter.
Samordnade lokallösningar ska eftersträvas när det är möjligt. Nya lokaler ska utformas för
aktuell verksamhet, men i beaktande ska också förberedas/planeras för en eventuell framtida
alternativ användning. Utgångspunkt, om inte annat beslutats, är att all byggnation sker
utifrån standardnivå.

BEFOLKNINGSPROGNOS OCH LOKALBEHOV
Kommunens bostadsförsörjningsprogram har stakat ut en riktning med målet 500 nya
bostäder. Under den närmaste 10 års perioden bedöms cirka 500 stycken bostäder vara klara,
målet uppnås därmed enligt bostadsförsörjningsprogrammet. Inom fem år bedöms cirka 200
stycken stå klara. Om de planerade tomterna säljs och en nettoinflyttning sker på i snitt 130
personer per år beräknas befolkningen, enligt den senaste prognosen (juni 2020) öka med
cirka 800 invånare fram till 2035. Om den historiska nettoinflyttningen på i snitt 80 personer
per år består ökar befolkningen endast marginellt med ett femtiotal invånare fram till 2030
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och därefter tappar vi dessa igen för att 2035 ligga på samma nivå som idag, fast med en helt
annan struktur i befolkningen, fler äldre och färre i arbetsför ålder.
Utifrån vår demografiska utveckling och framtida finansiering av välfärden behöver
kommunen inflyttning då de är fler som dör än föds, andelen äldre ökar samt antalet i
arbetsför ålder minskar. Antalet i arbetsför ålder ser ut att minska med 600 invånare fram till
år 2035 vid en nettoinflyttning på 80 st per år, men endast med 200 invånare vid en
nettoinflyttning på 130 st per år.
Antalet äldre ökar
Andelen äldre +80 år ökar kraftigt från ca 1 100 invånare till 1 900 fram till år 2035 oavsett
inflyttningsscenario. Behovet av hemtjänstinsatser och särskilda boenden ökar för den
enskilde efter 80 års ålder. Efter 90 år ökar behovet än mer. Grundprincipen är att det enbart
är individer med omfattande vård och omsorgsbehov dygnet runt, som inte kan tillgodoses i
hemmet, som är aktuella för en plats på vård och omsorgboenden. Mot bakgrund av
befolkningsprognosen är bedömningen att cirka 30 platser på särskilt boende kommer att
saknas fram till år 2035. Det går inte att effektivt inrymma dessa tillkommande platser i något
av de befintliga boendena. En behovsanalys pågår därför kring lämpligheten att bygga ett nytt
särskilt boende som kan byggas ut i etapper allt eftersom behovet ökar. Eftersom effektiviteten
ökar ju fler platser ett boende har, kan ett alternativ därför vara att säga upp kontraktet för
Gullvivan när det löper ut för att inrymma dessa platser i det nya boendet. Nya
trygghetsboende är också en åtgärd som kan vara ett mellanboende före plats på särskilt
boende.
Antalet barn ökar
Antalet barn i förskola och skola är i stort sett oförändrat vid en nettoinflyttning på historiska
80 personer per år och en ökning omkring 100 förskolebarn och 100 skolbarn fram till år 2035
vid en nettoinflyttning på 130 personer per år. För grundskolans del ger stort
inflyttningsöverskott ingen större inverkan, det går att fylla på med elever på samtliga skolor.
Mest trångt ser vi att det för tillfället är på Henåns skola. Det beror också på att särskolan har
växt med fler elever. En ökning av cirka 100 förskolebarn är i stort sett en full nybyggd
förskola med sex avdelningar. Under de senaste åren har Henån, Svanesund och Varekil varit
orterna där det oftast varit fullt inom förskolan och där behovet snabbt skiftat från stor
marginal på förskoleplatser till överfullt. I gengäld har antalet förskolebarn i Ellös och Tvet
sjunkit senaste åren. Blickar man framåt 10 år är bedömningen att antalet bostäder blir fler
främst i Henån och Svanesund och att antalet förskoleplatser behövs utökas i dessa orter.
Även Varekil kan behovet av fler förskolaplatser öka eftersom många pendlare passerar
Varekil och även där planeras för nya bostäder. Ett scenario är att Ellös och Tvet fortsätter att
minska i barnantal och att det kan bli aktuellt att minska antalet förskoleplatser där.
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Planeringen har startat för en ny förskola som ska ersätta Sesterviken i Svanesund helt och
hållet. Modulerna på Ängås förskola kan då också ersättas. I samband med nya planer som
finns för nya bostadsområden inom Henån bör en eventuell ny förskola finnas med i
planeringen alternativt att se över en utbyggnad av Ängsbergets förskola.
Inom sektor lärande pågår en behovsanalys kring förskolan i Ellös samt förskolestrukturen på
Västra Orust. Byggnaden i Ellös är i behov av renovering. Troligtvis kommer inriktningen och
förslaget bli att behålla förskolan på samma plats som idag. Andra alternativa
användningsområden för den lediga skolbyggnaden och tomten analyseras.
Behov av fler bostäder med särskild service
LSS-verksamheten kommer i framtiden att behöva ett större antal service- och gruppbostäder.
Unga personer med funktionsnedsättningar önskar i högre grad flytta hemifrån direkt efter
gymnasiet och fler önskar eget boende. Under perioden 2021-2025 beräknas 17 elever avsluta
gymnasiesärskola, varav 8 elever under 2021. Medellivslängden för personer med
funktionsnedsättning ökar och bor därför kvar längre på boende. Åtta personer som bor på
kommunens gruppbostäder idag är mellan 63 och 84 år.
Ett behov som ökar är korttidsvistelse för barn. På Orust finns inget korttidsboende i nuläget,
vilket innebär att vi köper plats av privata utförare och andra kommuner till de som fått beslut
om insatsen. De barn och ungdomar som har insats idag är unga och bedömningen är att
deras behov av korttidsvistelse kommer att kvarstå under lång tid framöver. Att erbjuda
korttidsvistelse underlättar för närstående som idag skjutsar sina barn och ungdomar till andra
kommuner. De beslut om korttidsvistelse som finns idag gäller främst helger, skollov samt
lägervistelse på sommaren. Idag har 15 barn och ungdomar beslut om korttidsvistelse utanför
hemmet och fler ansökningar är under utredning. Under 2021 planeras ett korttidsboende för
barn och unga starta i Mollösund.
Det finns flera lokaler inom sektor omsorg som inte är ändamålsenliga framförallt inom Stöd
och Omsorg. På Ringserödsvägens gruppbostad är framförallt hygienutrymmena inte
tillgänglighetsanpassade. Åvägens dagliga verksamhet är inte heller optimal ur
tillgänglighetssynpunkt, där det finns trånga korridorer och inte rullstolar får plats. För bägge
dessa verksamheter pågår diskussioner om flytt till andra lokaler i kommunens ägo.
Socialpsykiatribehovet ökar
I kommunen finns för närvarande inget socialpsykiatriboende, det vill säga ett boende för
personer med psykiska funktionsnedsättningar som får sitt beslut via socialtjänstlagen (SOL).
Det finns däremot externa placeringar för denna målgrupp. Målet är att starta ett
psykiatriboende i början av 2022 i Ågården i Henån.
Övriga lokalbehov
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Dagens räddningstjänst är lokaliserad på tre stationer och inte optimal. En utredning om
nyinvestering i ny brandstation alternativt hyra extern lokal, centralt på ön i Varekil, pågår i
samband med detaljplanearbetet. Ambulansen har aviserat att de är intresserade av att bygga
närliggande Ambulansstation.
Investering i nytt tillbyggt avloppsreningsverk är nödvändigt utifrån tillsynsmyndighetens
krav och för en på lång sikt rationellare drift. När nya Ellös reningsverk står klart har det
kapacitet att ersätta samtliga andra reningsverk på ön, som successivt fasas ut med början av
de tre små reningsverken i Mollösund, Barrevik och Hällevikstrand.

NUVARANDE LOKALANVÄNDNNG
Kommunens totala lokalbestånd är cirka 90 000 m2. Ungefär 10 % hyrs externt. Den totala
hyreskostnaden för såväl interna som externa fastigheter uppgår till cirka 90 mnkr per år.
Kommun har färre än 10 outhyrda fastigheter.
Sektor lärande
Till största del bedrivs sektorns verksamheter i kommunens egna lokaler. Undantagen är
öppna förskolan och fem lokaler som hyrs för förskolan (varav fyra moduler). Det finns sju
förskolor i kommunal regi och tre förskolor i enskild regi. De kommunala förskolorna finns i
Svanesund, Varekil, Ellös, Tvet och Henån. Grundskolorna finns i våra fyra större orter.
Därtill finns det tre fristående skolor. I Svanesund och Henån finns våra kommunala
högstadieskolor. I Henån finns vår kommunala vuxenutbildning och gymnasieutbildning samt
särskola. Den totala lokalkostnaden uppgår till cirka 44 mnkr.
Sektor omsorg
Inom sektorn bedrivs verksamheterna i lokaler som till 78 % ägs av kommunen och resterande
22 % hyrs externt. Verksamheter som i huvudsak bedrivs i lokalerna är särskilda boende,
gruppbostäder och daglig verksamhet som är belägna i Henån, Svanesund, Ellös och Varekil.
Lokaler används också till arbetsmarknadsåtgärder, kontor, rehab och för hemtjänstens
personal. Den totala lokalkostnaden uppgår till cirka 34 mnkr per år.
En stor del av de inhyrda ytorna är vidareuthyrda som bostad åt de drygt 200 personer som
har beslut om ett särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Förutom ovanstående lokaler förfogar sektorn också
över ett antal bostäder som är så kallade sociala kontrakt. Våra särskilda boenden finns i
Henån, Svanesund och Ellös. Gruppbostäder LSS finns i Henån, Varekil och Svanesund.
Sektor samhällsutveckling
Sektor samhällsutvecklings lokaler nyttjas främst till kostproduktion, bibliotek, fritidsgårdar,
föreningsliv, räddningstjänst, förråd, hamnverksamhet, renings- och vattenverk, renhållning,
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kontor och vidareuthyrning till externa hyresgäster. Den totala hyreskostnaden uppgår till
cirka 9,5 mnkr.
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Sektor ledning och verksamhetsstöds lokalbestånd utgörs i huvudsak av kontorslokaler och
gemensamhetsytor. Den större delen av ytorna är förlagda till kommunhuset i Henån.
Digitaliseringsenhetens lokaler finns på Ängås skola i Svanesund. Totalt har sektor ledning
och verksamhetsstöd en årskostnad för lokaler på cirka 2 mnkr.
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Processbeskrivning lokalförsörjningsplan
Processen nedan beskriver kommunens arbete med lokalförsörjningsplanering och dess beslutsfattande.
Tidsplan investeringsprocess fastigheter/lokaler (LFP)
Funktion

Aktivitet/tid

Aktivitet/tid

Aktivitet/tid

År 1
Aug-sept
SEKTOR

Nov
Dec
LFP bilaga till sektorns
Genomgång av lokalbehov.
uppdragsdokument och
LFP per sektor uppdateras
detaljbudget

FASTIGHET

Sammanställning av
sektorernas LFP och förslag
på kommunövergripande
LFP till LSG

EKONOMI

Jan

Febr

Beräkning av investering och driftkostnad
i samverkan med fastighet och sektor

Maj

Juni
Planering och
deltagande i projekt

Förslag till LFP
och
investeringsbudget

LFP verkställs
Förslag till
budget inkl.
LFP

Förslag till LFP

Förslag till LFP
och investeringsbudget

KLG

POLITISK ORG.

År 3 och framåt
April

Genomgång av övriga investeringsbehov och exploateringar

Förslag till lösningar utifrån
behov och prioritering,
förslag till kommunövergripande
LFP

LSG

År 2
Mars

Utskott bereder och KS
beslutar om
uppdragsdokument och
detaljbudget per sektor,
LFP bilaga

Omvärlds- Förslag till KS föreslår
och
budget inkl.
och KF
budgetdagar
LFP
fastställer

Begreppsförklaringar
LFP
Lokalförsörjningsplan
LSG
Lokalstrategigrupp
KLG
Kommunchefens ledningsgrupp
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Lokal- och investeringsplan

Projekt

2021

2022

2023

Förskola Svanesund - nybyggnation
Ellös förskola - nybyggnation eller renovering
Fler förskoleplatser i Henån?
Ny förskola Varekil/Svanesund?
Stödboende socialpsykiatri Ågården Henån - anpassningar
Herrgården - anpassningar
Särskilt boende för äldre - nybyggnation
Ny gruppbostad LSS - nybyggnation
Ny gruppbostad LSS för speciella behov - nybyggnation
Brandstation Varekil - extern lokal?

Tidsaxel indikerar investeringsår
Sektor omsorg
Sektor lärande
Sektor samhällsutveckling
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2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
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§ 110
KS/2020:1525
Antagande av budget 2022 med plan för 2023 och 2024
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta förslag till budget 2022 och flerårsplan för 2023 och 2024 daterad 2021-06-02.
2. Fastställa skattesatsen till 22,61 kr per skattekrona för 2022, vilket innebär en sänkt skattesats
med 25 öre jämfört med 2021.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna.
4. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2022 samt
preliminärt för 2023 och 2024.
5. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt miljö
och byggnadsnämnden.
6. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar, uppdrag och effektiviseringar som
framgår av budgeten och flerårsplanen.
7. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt
kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom
ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.
8. Fastställa investeringsbudget för år 2022 samt preliminära investeringsramar för 2023 och
2024.
9. Fastställa internräntan till 1,00 % för 2022 och preliminärt för 2023 och 2024. För
affärsdrivande verksamhet sätts internräntan utifrån kommunens genomsnittliga ränta de
senaste 12 månaderna.
10. Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2022.
11. Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder
under år 2022, med totalt 50 miljoner kronor.
12. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra
taxor och avgifter beslutas separat i fullmäktige senast i november.
13. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026 med utblick mot 2031.
Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) meddelar att de avstår från att delta i beslutet, då 11gruppen ska presentera ett eget budgetförslag på kommunfullmäktiges sammanträde 19 augusti.
Sammanfattning av ärendet
Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkviljan Orust och
Liberalerna för Orust kommun har tagit fram ett budgetförslag för 2022 med plan för 2023 och
2024.
Eftersom den ekonomiska utvecklingen nu ser bättre ut än tidigare kan det generella
effektiviseringskravet på 1 % för år 2022 tas bort för alla sektorer, liksom kommundirektörens
uppdrag att effektivisera kommungemensamma kostnader med 4 miljoner kronor. Detta ger
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verksamheterna en möjlighet att återhämta sig efter pandemin och arbeta in de pågående
förändringar som tidigare effektiviseringskrav och krav på budget i balans föranlett.
De ekonomiska förutsättningarna ger också möjlighet till ett antal större satsningar. Den största
satsningen sker till sektor omsorg med 7,4 miljoner kronor för att fortsätta bygga upp
förebyggande stöd och hjälp samt behandlingsinsatser på hemmaplan. Vidare sker en satsning till
sektor ledning och verksamhetsstöd för bland annat en ny webbplats och till sektor
samhällsutveckling för två extra handläggningstjänster på bygglovsenheten för att korta
handläggningstiderna samt finansiering av åtgärdsvalsstudien för STO-bron.
Budgeten innehåller också en skattesänkning med 25 öre för 2022, vilket innebär att en hel
skattekrona har sänkts under mandatperioden.
Det budgeterade resultatet i förslaget uppgår till ett överskott om 28,6 miljoner kronor (mnkr) för
år 2022, vilket utgör 2,9 % av verksamheternas nettokostnader. För de två efterföljande åren
förväntas resultatet uppgå till 2,9 % (+28,2 mnkr) respektive 2,8 % (+28,4 mnkr) av
verksamheternas nettokostnader. Ett av de finansiella målen är att ha en resultatnivå på mellan 24 %.
Kommunstyrelsen som nämnd tilldelas driftbudgetramar per sektor. Förutom de politiska
satsningarna justeras sektor lärande och omsorgs budgetramar för volymförändringar inom
barnomsorg, skola och hemtjänst. Alla sektorer kompenseras för pris- och löneökningar,
indexhöjning av lokalhyror, lokalvård och kost samt kapitalkostnadsökningar.
Från år 2022 ingår sektor miljö och bygg i sektor samhällsutveckling. Miljö och
byggnadsnämnden har inte längre något planerings- eller verksamhetsansvar utan det har
kommunstyrelsen. Myndighetsnämnderna miljö och byggnadsnämnden samt sociala
myndighetsnämnden tilldelas därför ingen driftbudgetram.
Utifrån den politiska plattformen för mandatperioden riktas särskilda uppdrag till sektorerna. En
stor del av dessa uppdrag har genomförts. För 2022, sista året i mandatperioden återstår 12
riktade uppdrag att genomföra för sektorerna. Budgeten innehåller också sex övergripande mål
under tre målområden. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är utifrån
förutsättningarna i budgeten möjliga att uppnå under hela planperioden.
Investeringsbudgeten uppgår till högst 150 miljoner kronor år 2022 och högst 200 miljoner
kronor per år 2023-2024. Bland de större planerade investeringsprojekten kan nämnas
ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk, VA-ledning från Mollösund till Ellös (VA-länk
väst/bro) samt VA-ledning från Varekil till Ellös (VA-länk öst-väst), ny förskola i Svanesund,
ombyggnad av Ågårdens äldreboende till psykiatriboende, inköp av räddningsfordon, cykelvägar
samt förstärkningsarbete vid ån i Henån.
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden
beräknas öka med högst 260 miljoner kronor till totalt 820 miljoner kronor i slutet av år 2024.
Merparten av nyupplåningen sker under åren 2023 och 2024.
I vår lokalförsörjningsprocess beslutar fullmäktige årligen i samband med budgeten om en
övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som blickar 5-10 år framåt.
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Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investeringsbudget och i den operativa
lokalplaneringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
Majoritetens förslag till budget 2022 med plan för 2023 och 2024 daterad 2021-06-02
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan för 2022-2026 med utblick mot 2031 daterad 2021-06-02
Samverkansprotokoll enligt MBL § 11 och 19, Centrala samverkansgruppen 2021-06-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) föreslår att majoritetens förslag till budget 2022 och flerårsplan
för 2023 och 2024 (daterad 2021-06-02) antas.
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) yrkar även på tillägg om att det i budgetens avsnitt
”Investeringar”, punkt 4 ”Övrigt”, läggs till investering enligt följande:
”Lokaler med entré för kundcenter”.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan bifalla Britt-Marie Andrén Karlsson
(S) förslag och tilläggsyrkande. Ordförande finner förslaget och tilläggsyrkandet antaget.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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§ 164
KS/2020:1525
Antagande av budget 2022 med plan för 2023 och 2024
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till budget 2022 och flerårsplan för 2023 och 2024 daterad 2021-06-02.
2. Fastställa skattesatsen till 22,61 kr per skattekrona för 2022, vilket innebär en sänkt skattesats
med 25 öre jämfört med 2021.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna.
4. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2022 samt
preliminärt för 2023 och 2024.
5. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt miljö
och byggnadsnämnden.
6. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar, uppdrag och effektiviseringar som
framgår av budgeten och flerårsplanen.
7. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt
kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom
ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.
8. Fastställa investeringsbudget för år 2022 samt preliminära investeringsramar för 2023 och
2024.
9. Fastställa internräntan till 1,00 % för 2022 och preliminärt för 2023 och 2024. För
affärsdrivande verksamhet sätts internräntan utifrån kommunens genomsnittliga ränta de
senaste 12 månaderna.
10. Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2022.
11. Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder
under år 2022, med totalt 50 miljoner kronor.
12. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra
taxor och avgifter beslutas separat i fullmäktige senast i november.
13. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026 med utblick mot 2031.
Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Larsson, Maria Sörkvist (C), Kia Nordqvist (MP) och Rolf Sörvik (V) meddelar att de avstår
från att delta i beslutet, då 11-gruppen ska presentera ett eget budgetförslag på
kommunfullmäktiges sammanträde 19 augusti. Rättelse – C och MP kommer med eget

gemensamt budgetförslag och V med separat budgetförslag.

Martin Oscarsson (SD) deltar heller inte i beslutet, då Sverigedemokraterna presenterar eget
budgetförslag på kommande kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkviljan Orust och
Liberalerna för Orust kommun har tagit fram ett budgetförslag för 2022 med plan för 2023 och
2024.
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Eftersom den ekonomiska utvecklingen nu ser bättre ut än tidigare kan det generella
effektiviseringskravet på 1 % för år 2022 tas bort för alla sektorer, liksom kommundirektörens
uppdrag att effektivisera kommungemensamma kostnader med 4 miljoner kronor. Detta ger
verksamheterna en möjlighet att återhämta sig efter pandemin och arbeta in de pågående
förändringar som tidigare effektiviseringskrav och krav på budget i balans föranlett.
De ekonomiska förutsättningarna ger också möjlighet till ett antal större satsningar. Den största
satsningen sker till sektor omsorg med 7,4 miljoner kronor för att fortsätta bygga upp
förebyggande stöd och hjälp samt behandlingsinsatser på hemmaplan. Vidare sker en satsning till
sektor ledning och verksamhetsstöd för bland annat en ny webbplats och till sektor
samhällsutveckling för två extra handläggningstjänster på bygglovsenheten för att korta
handläggningstiderna samt finansiering av åtgärdsvalsstudien för STO-bron.
Budgeten innehåller också en skattesänkning med 25 öre för 2022, vilket innebär att en hel
skattekrona har sänkts under mandatperioden.
Det budgeterade resultatet i förslaget uppgår till ett överskott om 28,6 miljoner kronor (mnkr) för
år 2022, vilket utgör 2,9 % av verksamheternas nettokostnader. För de två efterföljande åren
förväntas resultatet uppgå till 2,9 % (+28,2 mnkr) respektive 2,8 % (+28,4 mnkr) av
verksamheternas nettokostnader. Ett av de finansiella målen är att ha en resultatnivå på mellan 24 %.
Kommunstyrelsen som nämnd tilldelas driftbudgetramar per sektor. Förutom de politiska
satsningarna justeras sektor lärande och omsorgs budgetramar för volymförändringar inom
barnomsorg, skola och hemtjänst. Alla sektorer kompenseras för pris- och löneökningar,
indexhöjning av lokalhyror, lokalvård och kost samt kapitalkostnadsökningar.
Från år 2022 ingår sektor miljö och bygg i sektor samhällsutveckling. Miljö och
byggnadsnämnden har inte längre något planerings- eller verksamhetsansvar utan det har
kommunstyrelsen. Myndighetsnämnderna miljö och byggnadsnämnden samt sociala
myndighetsnämnden tilldelas därför ingen driftbudgetram.
Utifrån den politiska plattformen för mandatperioden riktas särskilda uppdrag till sektorerna. En
stor del av dessa uppdrag har genomförts. För 2022, sista året i mandatperioden återstår 12
riktade uppdrag att genomföra för sektorerna. Budgeten innehåller också sex övergripande mål
under tre målområden. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är utifrån
förutsättningarna i budgeten möjliga att uppnå under hela planperioden.
Investeringsbudgeten uppgår till högst 150 miljoner kronor år 2022 och högst 200 miljoner
kronor per år 2023-2024. Bland de större planerade investeringsprojekten kan nämnas
ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk, VA-ledning från Mollösund till Ellös (VA-länk
väst/bro) samt VA-ledning från Varekil till Ellös (VA-länk öst-väst), ny förskola i Svanesund,
ombyggnad av Ågårdens äldreboende till psykiatriboende, inköp av räddningsfordon, cykelvägar
samt förstärkningsarbete vid ån i Henån.
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden
beräknas öka med högst 260 miljoner kronor till totalt 820 miljoner kronor i slutet av år 2024.
Merparten av nyupplåningen sker under åren 2023 och 2024.
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I vår lokalförsörjningsprocess beslutar fullmäktige årligen i samband med budgeten om en
övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som blickar 5-10 år framåt.
Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investeringsbudget och i den operativa
lokalplaneringen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-06-16 § 110 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Anta förslag till budget 2022 och flerårsplan för 2023 och 2024 daterad 2021-06-02.
2. Fastställa skattesatsen till 22,61 kr per skattekrona för 2022, vilket innebär en sänkt skattesats
med 25 öre jämfört med 2021.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna.
4. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2022 samt
preliminärt för 2023 och 2024.
5. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt miljö
och byggnadsnämnden.
6. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar, uppdrag och effektiviseringar som
framgår av budgeten och flerårsplanen.
7. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt
kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom
ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.
8. Fastställa investeringsbudget för år 2022 samt preliminära investeringsramar för 2023 och
2024.
9. Fastställa internräntan till 1,00 % för 2022 och preliminärt för 2023 och 2024. För
affärsdrivande verksamhet sätts internräntan utifrån kommunens genomsnittliga ränta de
senaste 12 månaderna.
10. Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2022.
11. Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder
under år 2022, med totalt 50 miljoner kronor.
12. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra
taxor och avgifter beslutas separat i fullmäktige senast i november.
13. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026 med utblick mot 2031.
Arbetsutskottet beslutade även att göra ett tillägg, genom att införa ”Lokaler med entré för
kundcenter” i budgetdokumentet under avsnitt ”Investeringar”, punkt 4 ”Övrigt”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
Majoritetens förslag till budget 2022 med plan för 2023 och 2024 daterad 2021-06-02 (reviderad
2021-06-16)
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan för 2022-2026 med utblick mot 2031 daterad 2021-06-02
Samverkansprotokoll enligt MBL § 11 och 19, Centrala samverkansgruppen 2021-06-10
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna

Budget 2022 med plan för 2023-2024

Inledning
Budget för 2022 med plan för 2023 och 2024 har tagits fram av den politiska oppositionen Centerpartiet
och Miljöpartiet de gröna. Vi har enats om följande politiska ställningstagande:
När vi talar om tillväxt ska den vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Orust ska vara en trygg
plats att bo och verka på för alla människor i alla åldrar. Vi vill att Orust ska fortsätta ligga i framkant när
det gäller skola och barnomsorg, samtidigt som vi bygger vidare på effektiv och högkvalitativ service och
stöd inom omsorgssektorn. All exploatering ska göras varsamt med hänsyn till miljön. Såväl
kommunmedlemmar som företagare ska känna sig delaktiga i de frågor som berör dem och uppleva
kommunen som lättillgänglig, transparent och serviceinriktad.
I den analys som ligger till grund för vårt budgetarbete bedöms samverkan och digitalisering vid sidan av
pendlingsmöjligheter vara de faktorer som har störst påverkansgrad för kommunens
utvecklingsmöjligheter. Likaså behöver de strategiska och administrativa stödfunktionerna matcha behov
och efterfrågan för att upprätthålla och framför allt utveckla den goda kvalitén inom kärnverksamheterna.
Det har vi tagit fasta på i vår budget och föreslår därför flera övergripande strategiska tjänster.
Eftersom de ekonomiska förutsättningarna har förändrats med ett bättre resultat än väntat år 2020, och vi
inte längre är på väg in i en lågkonjunktur, finns det ingen anledning att förändra nuvarande skattesats.
Det är glädjande att den styrande majoriteten nu tar bort sina tidigare effektiviseringskrav och gör sådana
satsningar inom omsorg, byggenhet och digitalisering som vi länge förespråkat. I stället för göra som
majoriteten föreslår och fortsätta sänka skatten, så skapar vi på det sättet utrymme till att ytterligare stärka
kommunens utvecklingsarbete.
Politiska prioriteringar
Nedan sammanfattas de politiska prioriteringar som skiljer vårt förslag från majoritetens.
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Orust behöver flera ben att stå på för att klara kommunens strategiska utvecklingsarbete, där såväl extern
som intern kommunikation och samverkan bör ha stor plats. Det är inte tillräckligt med att skapa en ny
webbsida, uppdatera den digitala plattformen och sätta ihop ett kundcenter med befintlig personal. Vi
utökar därför budgetramen med 2,4 mnkr till utvecklingsenheten inom sektor ledning och
verksamhetsstöd för fyra nya tjänster, vilka är näringslivs- och landsbygdsutvecklare, kommunikatör,
kulturstrateg och integrationsvägledare.
Vår avsikt med satsningen på en näringslivs- och landsbygdsutvecklare och en kommunikatör till det
planerade kundcentret är att de faktorerna tillsammans med förbättrad service på byggenheten ska stärka
såväl våra befintliga och nya företagare som övriga kommunmedlemmar.
En trend i samhället är ett ökat intresse för att ta vara på hus och ekonomibyggnader som av olika
anledningar står tomma, så kallade ödehus. En näringslivs- och landsbygdsutvecklare kan här bidra till att
locka till oss nya driftiga kommunmedlemmar som vill bosätta sig på Orust. För småföretagare som inte
har kontakter i kommunen och tänker sig en framtid i någon form av hantverk, mathantverk, lagerhållning
eller mindre djurhållning kan en tomställd ekonomibyggnad vara möjligheternas lokal.
För att kunna satsa helhjärtat på en utvecklad webbsida, all annan kommunikation samt externt och
internt nätverkande behöver kommunens kommunikationsavdelning förstärkas med en kommunikatör. I
det planerade kundcentret ser vi också att en kommunikatör gör stor nytta när det gäller att bygga
samverkan med internt och externt nätverkande.
Vi vill betona den kulturella sektorns roll för tillväxten i vår kommun. Kultur tillför en viktig dimension till
andra samhällsområden och fungerar då som en motor för samhällets hela utveckling och tillväxt. För att
det ska bli verklighet behövs det ett arbete på strategisk nivå i utvecklingsenheten så att näringslivs- och
landsbygdsutveckling går hand i hand med turism och kultur.
Orust behöver ett levande kulturliv där kulturen är tillgänglig för alla. Som en spindel i nätet kan en
kulturstrateg även jobba för att våra föreningar och andra aktörer inom kultursektorn ska få bästa tänkbara
förutsättningar för sina verksamheter.
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Orust tar emot upp till ett trettiotal nyanlända med uppehållstillstånd varje år. Efter två års statligt
finansierade etableringsinsatser är det kommunen som ansvarar för de ytterligare insatser som kan
behövas fortsättningsvis, till exempel försörjningsstöd. Vi ser ett stort behov av att stärka och effektivisera
kommunens arbete för alla nyanlända redan på ett tidigt stadium, men särskilt för de vuxna, som står långt
från arbetsmarknaden och riskerar att fastna i utanförskap med beroende av försörjningsstöd. Därför ger
vi ett uppdrag att upprätta en handlingsplan till den strategi för integration i Orust kommun som antogs
av kommunfullmäktige 2018. Samtidigt förstärker vi integrationsavdelningen med en integrationsvägledare
så att kommunen kan intensifiera insatserna och öka samordningen med frivilliga aktörer.
Sektor samhällsutveckling
Vi ställer oss positiva till de satsningar som gjorts och görs på byggenheten där vi som kommun nu med
säkra steg höjer nivå av kundnöjdhet i bland annat bemötande och effektivitet i handläggning. Dessa
satsningar stärker våra nya och befintliga företagares möjligheter att snabbare få de lov och tillstånd som
man behöver för att bibehålla eller utöka sina verksamheter.
Därutöver ser vi ett behov av förstärkningar på miljöenheten i verksamheten. Tjänsten för vår miljöstrateg
utökas från halvtid till en heltidstjänst. För att med ökad kraft möta en av våra stora utmaningar i
kommunen, våra enskilda avlopp, ökar vi också ramen med ytterligare en tjänst för avloppshandläggare. Vi
ser även det som angeläget för att skydda Korskällans vattentäkt i Kårehogen samt säkra framtida
användning av detta område genom att det statliga Svenska Skogsplantors före detta verksamhetsområde
saneras från skadliga ämnen. Vi vill därför att det läggs kraft på att detta sker snarast.
T/S Westkust lägerverksamhet bör inte ligga inom skolans uppdrag men är en viktig tillgång för
ungdomarna i högstadieåldern. Vi tillför därför medel till sektor samhällsutveckling för att utreda
möjligheterna till lägerverksamhet på T/S Westkust i anslutning till kommunens fritidsverksamhet.
Sektor lärande
Arbete har pågått under några år inom förskolan för att se hur kommunen skulle kunna arbeta med
mindre barngrupper för att uppfylla de riktlinjer som Skolverket satt. Sektor lärande tillförs nu 2,8 mnkr
för att införa mindre barngrupper i förskolan tre dagar i veckan. Enligt sektorns egen utredning skulle det
vara det mest kostnadseffektiva alternativet.
I den nya upphandlingen av skolskjutstrafik planerar vi att förändringarna ska ge minskade kostnader från
halvårsskiftet år 2022 med -1,25 mnkr och för helåret 2023 -2,5 mnkr, vilket innebär att budgetramen för
sektor lärande kan minskas med motsvarande summa. Det är bara hälften så stor effektivisering som i
majoritetens förslag därför att vi vill ha en god marginal för att verksamheten inte ska drabbas av oväntade
kostnader när det nya avtalet börjar gälla. Eventuellt överskott bör gå in som förstärkning i grundskolan
och särskolan för att göra nödvändiga justeringar under året. Vi följer med intresse lärandets arbete med
att ta fram en fördelningsnyckel för barn i särskolan och de med särskilda behov inom grundskolan.
Sektor omsorg
Sektor omsorg får i vårt förslag samma utökning av ramen som i kommunstyrelsens förslag för att
finansiera de nya verksamheterna boendestöd, stödboende för socialpsykiatriska behov samt ett
korttidsboende LSS för barn och unga. Uppbyggnaden av verksamheterna kräver initialt en högre
puckelkostnad innan hemtagningseffekt uppstår genom att vi avslutar och förebygger externa placeringar
och tar emot brukare på hemmaplan i stället.
En förutsättning för ett lyckat arbete på hemmaplan är att bemanningen inom individ- och
familjeomsorgens enhet för barn och unga är tillräcklig. Hemmaplanslösningar kräver mer tid och
kompetens av socialsekreterarna. Hittills gjorda ärendetyngdsmätningar visar på att det redan idag är hög
arbetsbelastning på nuvarande tjänster. Vi tillskjuter därför 0,65 mnkr för ytterligare en tjänst som
socialsekreterare för att basverksamheten ska fungera väl.
För att förstärka arbetsmiljöansvaret och minska sjukfrånvaron vill vi arbeta för att begränsa antalet
medarbetare per enhetschef inom omsorgen. Vi fördubblar också friskvårdsbidraget per anställd, något
som naturligtvis gäller alla anställda.
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Budgetförändringar jämfört med kommunstyrelsens budgetförslag
Nedanstående förändringar utgår från budgetram 2021 och gäller från 2022 om inget annat anges.
•

Budgeten bygger på oförändrad skattesats för hela planperioden, vilket innebär en skattesats på
22,86 kr.

•

Politisk verksamhet får 0,2 mnkr högre budgetram år 2022 på grund av utökad budgetram till
revisionen.

•

Sektor ledning och verksamhetsstöd får 3,4 mnkr högre budgetram än i kommunstyrelsens
förslag. Det är 0,5 mnkr för att ge full finansiering av majoritetens satsningar, 2,4 mnkr som avser
fyra nya tjänster vilka är näringslivs- och landsbygdsutvecklare, kommunikatör, kulturstrateg och
integrationsvägledare. Dessutom satsas 0,5 mnkr för att att dubbla friskvårdsbidraget till 1600
kr/anställd.

•

Sektor lärande får 2,8 mnkr högre budgetram för att finansiera mindre barngrupper i förskolan.

•

I den kommande upphandlingen av skolskjutstrafik planeras förändringar ge minskade kostnader
från halvårsskiftet år 2022 med -1,25 mnkr och för helåret 2023 -2,5 mnkr, vilket är hälften så stor
effektivisering som i kommunstyrelsens förslag. Effektiviseringen innebär att budgetramen för
sektor lärande minskas.

•

Sektor omsorg får 0,65 mnkr högre budgetram från 2022 för att finansiera en tjänst som
socialsekreterare.

•

Sektor samhällsutveckling får 1,55 mnkr högre budgetram från år 2022 för att finansiera drift och
underhåll av vandringleder, 1,5 tjänst som miljöstrateg och miljöinspektör samt lägerverksamhet
på T/S Westkust.

•

Till skillnad mot kommunstyrelsens förslag görs det ingen satsning på en parkenhet.
Kommunstyrelsens medel till förfogande minskas med 3,5 mnkr. Däremot kvarstår satsningen i
investeringsbudgeten på 2 mnkr.

•

I kommunstyrelsens medel till förfogande finns utrymme för förstärkningsåtgärder med anledning
av effekter från covid-19 pandemin eller andra oförutsedda kostnader med 2,7 mnkr år 2022, 1,9
mnkr 2023 och 1,6 mnkr 2024.

Investeringar
Investeringsnivå och nyupplåning motsvarar samma nivåer som i kommunstyrelsens förslag.

Finansiella mål
Årets resultat och finansiella mål motsvarar samma nivåer som i kommunstyrelsens förslag.
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Driftsbudget
Driftsbudget
(mnkr)
Politisk verksamhet
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Sektor lärande
Sektor omsorg
Sektor samhällsutveckling
Affärsdrivande Vatten och avlopp
Affärsdrivande Renhållning
Ofördelad effektivisering, uppdrag till kommundirektör
Ofördelad budget (lön. pris, kap, hyra, lokalv, kost)
Summa nämndsverksamhet
Pensionskostn/skuldförändr. avseende
semesterlön/arbetsgivaravg.
Försäljning fastigheter, mark
Återlagda kapitalkostnader (internränta)
Kommunstyrelsens medel till förfogande
Summa nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat
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Budget
Netto
2021
-12,5
-57,3
-390,2
-387,6
-73,2
0,0
0,0
0,8
-14,3
-934,4

Budget
Netto
2022
-13,1
-62,2
-393,0
-395,2
-73,0
0,0
0,0
0,8
-36,8
-972,5

Plan bdg
Netto
2023
-12,5
-61,6
-395,0
-395,9
-72,4
0,0
0,0
0,8
-59,1
-995,6

Plan bdg
Netto
2024
-12,9
-61,2
-395,9
-394,0
-71,9
0,0
0,0
0,8
-83,2
-1 018,2

-21,4
0,0
12,3
-7,3
-950,8
779,3
199,1
1,4
-10,5
18,5

-21,3
0,0
12,3
-9,6
-991,0
825,0
201,7
1,2
-8,3
28,6

-21,0
5,0
12,6
-6,9
-1 006,0
851,4
192,6
1,3
-10,1
29,2

-21,4
5,0
13,0
-5,6
-1 027,2
875,4
191,2
1,6
-12,5
28,4
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Ramförändringar mellan åren
Ramförändringar mnkr

År 2022 År 2023 År 2024

Politisk verksamhet
Ingående budget
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Ingående budget
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor lärande
Ingående budget
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell
Effektiviseringskrav, skolskjutsupphandling
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor omsorg
Ingående budget
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor samhällsutveckling inkl. miljö och bygg
Ingående budget
Satsning/prioritering
Ny budgetram
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12,5
0,6
13,1

13,1
-0,6
12,5

12,5
0,4
12,9

57,3
4,8
62,2

62,2
-0,5
61,6

61,6
-0,4
61,2

390,2
1,2
-1,3
2,8
393,0

393,0
3,2
-1,3

395,0
0,9

395,0

395,9

387,3
-0,1
8,1
395,2

395,2
2,7
-2,1
395,9

395,9
0,1
-2,0
394,0

69,7
3,3
73,0

73,0
-0,6
72,4

72,4
-0,5
71,9
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Mål för verksamheten
Målområde 1 - Attraktiv kommun
Riktade uppdrag utifrån den politiska plattformen

Sektor

a) Markanvisa kommunal mark till Byggemenskaper för unga/yngre, för att skapa ökad
möjlighet för den gruppen att få ekonomiska möjligeter till eget byggande.

Samhällsutveckling

b) Omvandla detaljplaner för fritidshusområden till året-runtboende.

Samhällsutveckling

c) Förbättra samverkan med frivillig organisationer, samfälligheter, föreningar och andra
civila aktörer.

Alla

d) Bidra till att starta ett grannskapskontor, där andra aktörer senare tar över driften.

Ledning och
verksamhetsstöd

e) Upprätthålla en väl fungerande dialog med Västtrafik för att säkra att ordinarie
bussturer inte dras in. Därtill bättre informera invånarna om kommunens egna Närbuss.

Ledning och
verksamhetsstöd

f) Förbättra företagsklimatet genom starkare samverkan mellan kommun och näringsliv.

Ledning och
verksamhetsstöd

g) Öka samverkan mellan sektor lärande och omsorg, för att tidigt jobba förebyggande
och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap.

Lärande och
Omsorg

h) Upprätta en handlingsplan till strategin för integration i Orust kommun
i) Utreda möjligheterna att bedriva lägerverksamhet på T/S Westkust.
j) Från 2022 delta i en gruppverksamhet där Svenska kyrkan på Orust är huvudman som
syftar till att främja barn och ungas psykiska hälsa, framförallt för de barn som lever i
familjer där det förekommer psykisk ohälsa, missbruk och eller våld.

Ledning och
verksamhetsstöd
Samhällsutveckling
Omsorg

Målområde 2 - Hållbarhet och hushållning
Riktade uppdrag utifrån den politiska plattformen

Sektor

k) Arbeta aktivt med att förmedla ödehus och öde ekonomibyggnader för att locka nya
invånare och företagare.
l) Effektivisera våra interna och externa processer genom att arbeta sammanhållet mot
smarta digitala lösningar och ökad samverkan inom samtliga verksamheter.

Samhällsutveckling

m) Utreda möjligheterna och genomförandet av en statlig sanering av av föroreningarna
på Kårehogen.

Samhällsutveckling

n) Öka antalet inventerade enskilda avlopp för att möta kraven i EU:s vattendirektiv om
god ekologisk status i sjöar och vattedrag.

Samhällsutveckling

Alla

Målområde 3 – Attraktiv arbetsgivare
Riktade uppdrag utifrån den politiska plattformen

Sektor

o) Fortsätta utredningen gällande minskat antal anställda per enhetschef.
p) Utöka antalet verksamheter som drivs som intraprenader.
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Inledning
Budget för 2022 med plan för 2023 och 2024 har tagits fram av den politiska oppositionspartiet
Kristdemokraterna.

Politisk plattform
Orust kommun är en kommun med stor potential. Vacker natur och fantastiska möjligheter till
naturupplevelser och kulturaktiviteter. Samtidigt står kommunen inför stora samhällsutmaningar. Vi
menar att kommunen behöver en mer sammanhållen ”vi känsla”. Det är olyckligt då mindre orter och öar
ställs mot varandra. Hela Orust ska blomstra och utvecklas. Klyftorna, utanförskapet och ensamheten är
en stor utmaning. Orättvisa, dåliga skolresultat hos vissa åldrar, ohälsa, bidragsberoende är andra faktorer
som påverkar. Att bryta detta mönster måste vara en genomgående vision som genomsyrar all verksamhet.
Orust kommun står även inför en stor utmaning då det gäller den demografiska utvecklingen. Antalet
äldre blir alltfler. Enligt SKR, (Sveriges kommuner och regioner) kommer gruppen äldre i Sverige över 80
år, att öka från dagens 530 000 personer till över 800 000 personer år 2030. Motsvarande siffror på Orust
är att antalet personer som är 80 år eller äldre, kommer nästan att fördubblas de kommande tio åren.
Orust ligger högt i jämförelse med landet i övrigt. Riksgenomsnittet för år 2020 är 5,2 procent i andel av
befolkningen och Orust har 7,3 procent som är över 80 år. Orust är i starkt behov av inflyttning då fler
dör än vad som föds. Idag lever dessutom många av de som är 80 år eller äldre socialt isolerade.
Orust kommun behöver civilsamhällets gemenskaper – föreningar, organisationer, trossamfund, sociala
företag med flera spelar en stor roll i vårt samhälle och i kristider blir detta särskilt tydligt. Då växer
behoven av insatser och gemensamma krafter. De offentliga åtgärder och rekommendationer som
vidtagits för att minska smittspridningen av coronaviruset har inneburit en ökad isolering, ensamhet och
risk för utsatthet innanför hemmets väggar. I ett sådant läge behövs stöd till civilsamhället.
Orust kommun ska vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare med god arbetsmiljö och
karriärmöjligheter. Ledarskapet måste vara aktivt, närvarande och lyhört. Ledarskapet ska även uppmuntra
personalen till eget ansvarstagande och utveckling. Det är inte godtagbart att det kan finnas en rädsla för
att ”göra fel” som hämmar den anställde. Vi måste se Orust som möjligheternas Orust där vi tillsammans
gör varandra bättre.
Orust behöver ta vara på digitaliseringens möjligheter som förenklar administrationen och som skapar
utrymme för kommunens chefer och anställda att fokusera på sina huvuduppgifter. Ökad digitalisering
bidrar även till öppenhet och transparens för Orustborna.
Sjukfrånvaron har varit och är ett stort problem på Orust. Ohälsotalen är högre än i jämförbara
kommuner. Den höga sjukfrånvaron måste minska då den påverkar både den enskilde som verksamheten
ekonomiskt och organisatoriskt.
Orust har en ganska måttlig arbetslöshet men sysselsättningen måste öka för att klara framtidens
utmaningar. Prognosen för den arbetsföra befolkningen i åldern 25-64 år beräknas minska med två
procent på nationell nivå. För Orust del kommer den arbetsföra befolkningen i åldern 25-64 år att minska
utifrån den historiska utvecklingen med 11 procent fram till år 2040. Orust kommun måste därför
intensifiera arbetet med att locka fler helårsboende i arbetsför ålder till kommunen. Bostads-och
verksamhetsområden måste också utvecklas. Äldreboenden måste byggas. Företagsklimatet måste höjas,
service och tillgänglighet måste förbättras och en bro behöver byggas till fastlandet från Svanesund. Det är
positivt att en åtgärdsvalsstudie nu är initierad och vi tillstyrker majoritetens förslag på 0,5 miljoner kronor
per år från 2023 för att finansiera densamma. En viktig framflyttning där alla politiska partier är positiva
till en bro till fastlandet från Svanesund.
Orust kommun har även ett större mått av psykisk ohälsa än likvärdiga kommuner. Socialstyrelsen har
publicerat en undersökning om äldreomsorgen där det framgick att långt över hälften av de äldre besväras
av ensamhet och var sjunde besväras ofta. En nationell studie av Dahlberg m fl. ( Dahlberg, Agahi,
Lennartsson: Lonelier than ever) om ofrivillig ensamhet hos personer 77 år och uppåt visar, att
konsekvensen av ensamhet är ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa. Depression och psykisk ohälsa
bland äldre ökar som en konsekvens av ensamhet.
Det finns statistik som påvisar att invånare i Orust kommun har en psykisk problematik både som
sjukskrivningsorsak bland vuxna samt bland barn. Detta bekräftas av BUP, Barn och Ungdomspsykiatrin.
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Vi har fortsatt många unga som är placerade i familjehem eller på institutioner. Vi har haft en stor brist på
hemmaplanslösningar men arbetet är nu igång i kommunen för att komma tillrätta med det. Vi har
fortfarande ett antal hemlösa personer i kommunen.
I vår budgetmotion för 2021 beskrev vi hur kristdemokraterna ville inrätta korttidsvistelse, LSS i egen regi.
Vi vill nu intensifiera arbetet med att införa korttidsvistelse LSS i kommunen för att förenkla för de
berörda samt skapa en större trygghet. Antalet beslut ligger idag på nära tio stycken. Alla dessa tjänster
köps externt och av andra kommuner eller privata utförare. Det skulle bli mycket mer kostnadseffektivt att
bedriva den verksamheten inom kommunen samt bespara anhöriga långa resor. Det skapar dessutom en
större trygghet för både föräldrar och barn. Vi välkomnar majoritetens förslag och tillskjuter i likhet med
dem 1,5 miljoner kronor till uppstarten av denna verksamhet.
För ett antal år sedan avvecklades boendestödet vilket ledde till ökade kostnader för hemtjänsten och för
köpt vård inom socialpsykiatri. Vi skrev i vår budgetmotion 2021 att vi ville inrätta ett boendestöd. Under
2020 har ett boendestöd startats upp i kommunen. Det boendestöd som startas upp visar att fler kan klara
sig själva med stöd och att det också höjer livskvaliteten. Boendestödet måste få fullt ekonomiskt stöd för
att komma igång fullt ut. Vi tillför i likhet med majoritetens förslag 2,1 till boendestödet för 2022.
Vi Kristdemokrater vill även bygga ett stödboende för personer inom socialpsykiatrin. (Även detta fanns
med i vår budgetmotion för 2021). Alla dessa tjänster köps idag av externa utförare och andra kommuner.
Merparten av kostnaderna av köpt vård skulle kunna finansiera ett socialpsykiatriboende på hemmaplan
även om det initialt är övergångskostnader. Vi tillstyrker majoritetens förslag med ett budgettillskott på 3
miljoner kronor.
För att lyckas med arbetet med barn och unga krävs också en rad förebyggande åtgärder. Barn som far illa
i hemmiljön måste uppmärksammas. Barn som växer upp i missbruksmiljöer, barn med föräldrar som
lider av psykisk ohälsa måste få samhällets stöd och bli sedda och lyssnade på. Vi stödjer den nya
gruppverksamheten där Svenska kyrkan på Orust är huvudman och som syftar till att främja barns- och
ungas psykiska hälsa. Orust kommun har även en hög kostnad för institutionsvård, särskilt gruppen unga
vuxna i åldern 19-21 år. Vi har flera utomeuropeiskt födda som saknar gymnasiekompetens och som har
svårt att få jobb. Vi vill upprätta aktiviteter och arbetshöjande insatser så att dessa kan bli självförsörjande.
Kristdemokraternas vision är en samhällsgemenskap mellan stad och land, mellan de som har mycket och
de som har lite, mellan de som är födda på Orust eller som kommit hit senare. Vi vill se ett välfärdslöfte
som det går att lita på. Där vården och omsorgen finns för de som behöver den. Där vi ger barn och unga
goda och trygga uppväxtvillkor och där äldre inte lämnas till ensamhet och isolering.
Kristdemokraterna på Orust vill skapa ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med
ansvaret för våra medmänniskor. Vi vill att Orust ska växa och att många fler ska välja att bosätta sig här.
Vi vill att våra skolor ska vara trygga mot mobbning och utanförskap och att kunskapsnivån ska öka,
därför är det bra att kommunen infört ett samarbete mellan sektor lärande och sektor omsorg. Vi måste
arbeta förebyggande så att barn och unga inte hamnar i utanförskap. Fler måste ha uppnått
kunskapskraven när man lämnar skolan. Vi vill att barnomsorgen ska anpassas efter föräldrarnas behov
och förskolan ska vara en trygg plats för våra minsta.
Ett angeläget mål för oss Kristdemokrater är att alla invånare ska kunna åldras med trygghet och
värdighet. Äldre personer är en tillgång för hela samhället. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas
utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen. Vi vill att våra äldre
på Orust ska ha inflytande i sin vardag och i samhället och att de ska ha möjligheter att leva ett aktivt liv.
Kristdemokraternas äldrepolitik utgår ifrån att varje människa är unik och att alla personer har samma
absoluta och okränkbara värde. Vi vill att utvecklingen inom äldreomsorgen ska utvecklas till en mer
personcentrerad omsorg där värdighet, kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet ska vara ledorden. Kommunen
ska ha en helhetssyn på människan som tar hänsyn till kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov.
Kristdemokraterna vill öka insatserna som motverkar ensamhet och psykisk ohälsa. Både unga och gamla
ska ha tillgång till en god psykiatrisk vård.
Vi vill införa ett äldresamtal med alla som fyllt 80 år. Vi vill införa en boendegaranti för alla över 85 år. Vi
vill fortsätta att stimulera intraprenader.
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Vi kan medge att Orust kommun har en högre skattesats än flera likvärdiga kommuner. Trots detta så ser
vi inte att det är möjligt att sänka skatten mitt i en pandemi, i en demografiutveckling som ställer stora
krav på kommunen och med en hög psykisk ohälsa bland både unga och äldre. Den finansiella
inriktningen från budget 2020 kvarstår. Vi anser att den kommunala skattesatsen lämnas oförändrad och
fastställs till 22,86. Istället för att sänka skatten under den kommande treårsperioden vill vi stärka
förutsättningarna för att Orust kommun ska vara en bra arbetsgivare. Vår budget för 2022 med inriktning
2023-2024 följer riktlinjerna för god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunallagen.
Vi vill försäkra oss om att personalen inom äldreomsorgen trivs på jobbet och har möjlighet att påverka
sin arbetssituation. Vi vill därför höja deras löner med 700 kronor i månaden, samt anslå 3 mnkr extra som
en särskild pott för arbetsledare att göra individuella lönepåslag
Vi vill fortsätta försäljningar av kommunala fastigheter som kommunen inte har användning av. Vi vill öka
hastigheten på nybyggnationer. Vi vill att kommunen ska frigöra attraktiva tomter och göra det möjligt att
fler ska kunna leva nära djur och natur. Vi vill se en snabbare process vid bygglovsansökan och tror att det
blir möjligt när vi får digitalisering på plats. En snabb, säker och effektiv hantering kommer att gynna
utvecklingen av kommunen.
Kristdemokraternas vision för Orust är:
Vi vill att Orust ska vara ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Vi vill ha ett
möjligheternas Orust där vi tillsammans gör varandra bättre.

Budgetförändringar jämfört med kommunstyrelsens budgetförslag.
Nedanstående förändringar utgår från budgetram 2021 och gäller från 2022 om inget annat anges.
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Budgeten bygger på oförändrad skattesats för hela planperioden, vilket innebär en skattesats på
22,86 kr och cirka 9 mnkr högre i skatteintäkter.
I likhet med kommunstyrelsens förslag vill KD inte ha något generellt effektiviseringskrav
motsvarande 1 % på samtliga sektorer år 2022. Det innebär att sektorerna har större möjlighet att
möta framtida behov och göra omprioriteringar inom befintlig ram i enlighet med motionens
intentioner.
Resultatnivå och finansiella mål överensstämmer med kommunstyrelsens förslag.
Budgetramen för sektor ledning och verksamhetsstöd minskas med 5 procent av den totala
budgeten, vilket innebär 2,865 miljoner lägre budgetram än i kommunstyrelsens förslag. Avsikten
är minskade projektkostnader och konsultverksamhet samt ökad effektivitet.
Kristdemokraterna vill öka antalet tjänster i förskolan. Finansiering sker genom ett budgettillskott
på 1,4 mnkr år 2022, ytterligare 1,2 mnkr år 2023 och därefter en minskad ram med 1 mnkr år
2024 eftersom satsningen också ska ske inom befintlig ram genom det slopade
effektiviseringskravet på 1 % år 2022, vilket motsvarade 3,8 miljoner.
Kristdemokraterna ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag där 7,4 miljoner riktas till sektor
omsorg för uppbyggnad behandlingsinsatser på hemmaplan i likhet med vad som anförs i
motionen.
Sektor omsorg får budgettillskott på 8,5 mnkr. Tillskottet avser en särskild riktad löneökning till
personalen inom äldreomsorgen med 700 kr/månad samt en lönepott för arbetsledningen att
fördela för individuell löneökning.
Kristdemokraterna avsätter 0,8 miljoner kronor för finansiering av heltidtjänster inom sektor
omsorg år 2024.
Kristdemokraterna avsätter 2 miljoner kronor för 2022 och 1 miljon kronor 2023-2024 till en
akutfond för ideella sektorn. Utrymmet finns inom kommunstyrelsens medel till förfogande.
Kristdemokraterna aviserar att från de resurser avsatta till parkenhet inom kommunstyrelsens
förfogande och där pengar ska tas till trädgårdsmästare, ska alla olika delar av ön få insatser av
trivselhöjande art, i likhet med vad vi i anfört i motionen.

Investeringar och nyupplåning
Kristdemokraterna föreslår samma investeringsnivå och nyupplåning under planperioden som i
kommunstyrelsens förslag.
4

Budget 2022 med plan för 2023-2024

Driftsbudget
Driftsbudget
(mnkr)
Politisk verksamhet
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Sektor lärande
Sektor omsorg
Sektor samhällsutveckling
Affärsdrivande Vatten och avlopp
Affärsdrivande Renhållning
Ofördelad effektivisering, uppdrag till kommundirektör
Ofördelad budget (lön. pris, kap, hyra, lokalv, kost)
Summa nämndsverksamhet
Pensionskostn/skuldförändr. avseende
semesterlön/arbetsgivaravg.
Försäljning fastigheter, mark
Återlagda kapitalkostnader (internränta)
Kommunstyrelsens medel till förfogande
Summa nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat
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Budget
Netto
2021
-12,5
-57,3
-390,2
-387,6
-73,2
0,0
0,0
0,8
-14,3
-934,4

Budget
Netto
2022
-12,9
-55,9
-390,3
-403,1
-71,4
0,0
0,0
0,8
-36,8
-969,7

Plan bdg
Netto
2023
-12,5
-55,4
-392,3
-403,7
-70,8
0,0
0,0
0,8
-59,1
-993,0

Plan bdg
Netto
2024
-12,9
-55,0
-392,2
-402,6
-70,3
0,0
0,0
0,8
-83,2
-1 015,4

-21,4
0,0
12,3
-7,3
-950,8
779,3
199,1
1,4
-10,5
18,5

-21,3
0,0
12,3
-12,4
-991,0
825,0
201,7
1,2
-8,3
28,6

-21,0
5,0
12,6
-9,5
-1 005,9
851,4
192,6
1,3
-10,1
29,2

-21,4
5,0
13,0
-8,5
-1 027,2
875,4
191,2
1,6
-12,5
28,4
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Ramförändringar mellan åren

Ramförändringar mnkr

År 2022 År 2023 År 2024

Politisk verksamhet
Ingående budget
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Ingående budget
Satsning/prioritering
Effektiviseringskrav
Ny budgetram
Sektor lärande
Ingående budget
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell
Effektiviseringskrav, skolskjutsupphandling
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor omsorg
Ingående budget
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor samhällsutveckling inkl. miljö och bygg
Ingående budget
Satsning/prioritering
Ny budgetram

12,5
0,4
12,9

12,9
-0,4
12,5

12,5
0,4
12,9

57,3
1,4
-2,9
55,9

55,9
-0,5

55,4
-0,4

55,4

55,0

390,2
1,2
-2,5
1,4
390,3

390,3
3,2
-2,5
1,2
392,3

392,3
0,9
-1,0
392,2

387,3
-0,1
15,9
403,1

403,1
2,7
-2,1
403,7

403,7
0,1
-1,2
402,6

69,7
1,7
71,4

71,4
-0,6
70,8

70,8
-0,5
70,3

Politiska prioriteringar
Kristdemokraterna vill göra följande politiska prioriteringar under planperioden:
Miljö och Bygg
Kristdemokraterna har under ett par års tid motionerat och drivit frågan om att digitalisera
bygglovsprocessen. Att påskynda den utvecklingen/processen skulle göra det möjligt att spara pengar på
Miljö och Byggsektorn. En digitalisering skulle innebära kortare handläggningstid, minskade kostnader och
en snabbare hantering av bygglovsärenden. Tydlighet i ärendehanteringen är också viktig både för
kommunen och den sökande så ärendehanteringen blir så rätt som möjligt från början. Det har varit trögt
och inte förrän under senare del av 2020 då Ernst och Young fick i uppdrag att granska verksamheten
blev den bristande situationen helt uppenbar. Långa väntetider som ledde till att avgifterna sjönk och
intäkterna minskade. Dålig arbetsmiljö med höga sjukskrivningstal särskilt bland gruppen
bygglovshandläggare. Nu är processen i rullning för en stor verksamhetsförändring under 2022. Sektor
miljö och bygg ska införlivas i samhällsutveckling. Detta välkomnar vi Kristdemokrater. Vi avsätter i
enlighet med majoriteten 1,8 miljoner till fler handläggare, (1,2 mnkr för 2022 och 0,6 mnkr för 2023-24).
Digitaliseringen är den kanske enskilt viktigaste åtgärden för att frigöra personal till andra uppgifter och
bör därför vara en prioriterad fråga inom alla verksamheter.
Orust kommun ska ha en aktiv roll att stödja företagare som är intresserade av att flytta hit och investera i
vår kommun exempelvis, hjälp med tillståndshantering. Här behövs en stor insats för att komma tillrätta
med de långa handläggningstiderna för bygglov och förhandsbesked.
Orust kommun har en del svartbyggen som förvaltningen inte hinner bevaka. Ett exempel är då
kommunen skulle dra en av sina vandringsleder, fick denna dras om i en annan riktning på grund av att
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det låg ett svartbygge som vandringsleden kom för nära. Vårt förslag är att inrätta sommararbeten för
ungdomar som kan jämföra flygfoton med kartor för att se om det finns avvikelser. Om den unge har
moped eller A-traktor kan den unge sommararbetaren åka ut och fotografera avvikelsen på plats. Ett sätt
att upptäcka svartbyggen och att ge unga sommararbeten.
Sektor Samhällsutveckling
Orust kommun står inför stora investeringar och samhällsutveckling och därför är det angeläget att
kommunen i samverkan med andra aktörer lyckas ta tillvara den potential som finns och utveckla
densamma. Kommunens planer på utbyggnad ställer stora krav på VA-området och renhållning.
I vårt budgetunderlag för 2021 påpekade vi Kristdemokrater vikten av att våga satsa för att vi ska kunna få
fler invånare till kommunen. Lägenheter och byggklara tomter stod högt på prioriteringslistan. Vi föreslog
att Orust kommun skulle snabba på VA-utbyggnadsprocessen och föreslog att upplåningen skulle höjas
med 50 miljoner för 2021 till utbyggnaden av VA-nätet. Vårt förslag fick avslag men senare, vid
fullmäktige den 15 april 2021 beslutades enhälligt att tidigarelägga investeringsprojektet med 50 miljoner
kronor.
I majoritetens budget för 2022 med plan för 2023-2024 är investeringsnivån hög. 100 miljoner kronor för
2021, 150 miljoner kronor för 2022 och plan för 2023 med 200 miljoner kronor och 2024 200 miljoner
kronor. Vi ställer oss bakom majoritetens investeringsförslag.
Orust som företagskommun
Orust kommun måste bli bättre på att ta tillvara företagsamheten, att bemöta och stötta företagare som
vill utveckla sin verksamhet. Bättre på att stötta företag som vill bygga ut och vill bygga nytt. Det är
företagen som skapar jobb och pengar till vård, skola och omsorg. Orust har många fantastiska företag
som måste få möjlighet att utvecklas och växa. Vi Kristdemokrater säger ja till boende nära vatten och nej
till tvångsanslutning av fastigheter till kommunalt vatten och avlopp. Vi föreslår kommunen att i den nya
översiktsplanen, ÖP peka ut ett antal LIS-områden, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, för att bygga
bostäder nära vatten. Ett större utbud med strandnära tomter skulle även öka inflyttningen och intresset
att etablera sig på Orust. Kommuner kan i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala
utvecklingen på landsbygden.
Det senaste året med pandemi har lett till stora svårigheter för många företag att överleva. Ekonomiska
och finansiella effekter har drabbat många länder i Europa mycket hårt, Sverige har i jämförelsen klarat sig
bra. Den ekonomiska utvecklingen på Orust ser bättre ut än vad vi kunde hoppas efter den ekonomiska
kris som uppstod i samband med covid-19 pandemin. De närmaste åren tilltar utmaningen av välfärdens
finansiering, alltfler äldre ska försörjas av en minskande andel i befolkningen i arbetsför ålder. Detta står
mycket tydligt i statistiken kring Orust kommuns framtid. För att klara utmaningen måste
förutsättningarna kring företagande förbättras. Det är genom framgångsrika, välmående företag de
resurser skapas som gör det möjligt för oss att finansiera vår välfärd.
Sedan 2001 sammanställer svenskt Näringsliv en årlig ranking av Företagsklimatet i Sveriges 290
kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag.
Detta är en viktig information som läses av investerare och företag. I 2020 års ranking hamnade Orust
kommun på 283:e plats av 290. För 2021 ser det inte bättre ut. Detta var dessutom en nedgång från
föregående år. Vi kristdemokrater anser att det är viktigt hur kommunen arbetar med mål och styrning,
ledarskap och dialog med det lokala näringslivet, för att kunna åstadkomma ett bättre företagsklimat. Ett
bra företagsklimat leder till fler företag och fler arbetstillfällen. I Sverige har vi valt att decentralisera stora
delar av det offentliga uppdraget. Detta i sig leder till att kommunen hanterar många frågor som är direkt
avgörande för människors möjligheter att förverkliga sina drömmar. Det handlar om olika tillstånd, tillsyn
och bygglov, tillgången till mark och lokaler. Vi kristdemokrater menar att det är i de dagliga kontakterna
som företagsklimatet framträder, vilket bemötande får du i kontakt med kommunens handläggare. Vi tror
inte att det räcker med att delegera jobbet till en näringslivsutvecklare eller näringslivsdirektör.
Företagsklimatet börjar i kommunens högsta topp och vilka värderingar som finns där. Sedan sipprar detta
ner i kommunens alla led via chefer till medarbetarna som i sin tur möter företagaren.
Vi föreslår att kommunen genomför en undersökning med våra företag för att få svar på frågor som
förtroende, dialog och framtidsvisioner. Detta kan ske i samband med att dialog förs med befolkningen
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inför översiktsplan. Att kommunen därefter utarbetar en näringslivsplan med tydliga mål för att förbättra
Orust företagsklimat.
Kompetensbaserad rekrytering
Under år 2020 och första halvan av 2021 har Ernst & Young granskat/genomlyst några av kommunens
verksamheter. Genomlysningarna har bl a handlat om att belysa den strukturella styrningen såväl som den
informella organisationskulturen och kvaliteten på levererade tjänster. E&Y konstaterar att det saknas en
välfungerande ledning och styrning på flera organisatoriska nivåer. I en granskning av en verksamhet
konstaterar E&Y att; Genomlysningen visar sammantaget att det finns ett omfattande missnöje,
samarbetsproblem och brister vad gäller styrning och ledning. Roller och ansvar är inte tydliga, likaså
saknas en gemensam bild av vilken servicenivå man ska erbjuda. Arbetet är ineffektivt. Uppenbarligen
finns det ett behov av att se över vilken rekryteringspolicy kommunen bedriver.
Kommunen har möjlighet att anställa vem de vill. Det finns dock viss lagstiftning som måste beaktas.
Objektivitetsprincipen, företrädesrätten och förbud mot diskriminering måste beaktas vid
rekryteringsförfarandet. Hur platsannonsen och kravspecifikationerna utformas och vem som ska anställas
är ett arbetsgivarbeslut. I annonser brukar meritvärderingar vara vanliga som utbildning, erfarenhet,
personlig lämplighet etc.
Idag är det viktigare än någonsin att anställa rätt personer med rätt kompetens. Vi menar att CV kanske
inte avspeglar allt i den sökandes kompetens. Det finns även risker med omedveten felaktig bedömning av
HR eller den tilltänkta sektorn som kan ha en mer positiv eller negativ åsikt om vissa utbildningar eller
andra erfarenheter. Vid vissa rekryteringar kan det finnas förmågor eller egenskaper som är extra viktiga.
För att på ett bättre sätt få rätt underlag för bedömningen kan man låta den sökande genomgå
arbetspsykologisk testning. Det finns olika typer av testning som skapar en bild av personen ur olika
perspektiv, egenskaper, förmågor eller begåvning. När kommunen ska rekrytera till en tjänst med
komplexa arbetsuppgifter kan en test verifiera en kandidats begåvning och intellektuella förutsättningar för
just den tjänsten. Vi kristdemokrater vill att kommunen sa se över sin rekryteringspolicy och införa en
metod med testning. Vi föreslår att kommunen mer generellt inför arbetspsykologiska tester vid
nyrekrytering.
Ekonomi
För att kunna möta framtida utmaningar är en långsiktigt god ekonomisk hushållning nödvändig. Vi vill i
vårt budgetförslag leva upp till det finansiella målet om en resultatnivå på minst 2 procent av
verksamhetens kostnader 2022 med plan 2023-2024.
I vår förra budget sa vi nej till alla effektiviseringskrav som majoriteten hade på sektorerna. I årets
budgetförslag har majoriteten tagit bort effektivitetskravet på alla verksamheter. Det välkomnar vi!
Kristdemokraterna anser att effektivitetskraven ska gälla administration och byråkrati och inte besparingar
på människonära verksamheter. Orust kommun har tillförts mycket statsbidrag under 2020 som bidrog till
årets positiva resultat. En liknande utveckling ser vi även för 2021.Vi menar dock att situationen har
försvårats mycket under coronapandemin. Fler personer har blivit friställda, mist sina jobb. Fler fall av
våld i hemmet, omhändertagna barn, behov av skyddat boende, äldres isolering och ensamhet.
Sammantaget leder detta till högre kostnader. I detta läge ser vi Kristdemokrater inte att det är möjligt att
spara på verksamhet som handlar om människors hälsa och trygghet. Därför säger vi nej till majoritetens
skattesänkning.
Äldreomsorg, ÄO – Vård och omsorg VoO
Äldre ska bemötas med respekt och ges makt och inflytande över sin livssituation.
För att möjliggöra detta, måste utskottet för omsorg ha ett tydligt focus på demografiutveckling, samt de
äldres behov och önskemål. Därför är det bra att Omsorgsutskottet tagit fram en äldreomsorgsplan. Det
ligger i helt i linje med hur vi kristdemokrater anser att man måste arbeta strategiskt och målinriktat för att
klara av framtida utmaningar inom omsorgen. Utan visioner och planer blir verksamheten lätt ”ad-hock”
betonad. Men vi vill gå längre i våra insatser och genomföra bl a en boendegaranti, äldresamtal, fler
äldreboenden och boenden anpassade till demenssjuka, liknande ”Demensbyar”.
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Grundprincipen idag i Orust kommun är, att individer enbart är aktuella för en plats på omsorgsboenden
om de dygnet runt har omfattande vård- och omsorgsbehov som inte kan tillgodoses i hemmet. Med det
som utgångspunkt har en prognos gjorts som utgår ifrån att 3,2 procent av befolkningen äldre än 65 år
kommer att vara i behov av särskilt boende. Det skulle innebära att antalet platser utifrån 2020 års
befolkningsprognos skulle öka med 27 platser fram till 2030. Detta är i underkant räknat enligt
kristdemokraterna. Vi vill därutöver införa en Boendegaranti för alla över 85 år. Om den äldre så önskar
av skäl som otrygghet, ensamhet eller isolering ska de ha rätt till att få ett särskilt boende oavsett fysiska
vårdbehov. En ökning av detta slag är omöjligt att rymma inom befintliga enheter, varför vi
kristdemokrater föreslår att projektering av ett nytt större äldreboende genast ska påbörjas. Det skulle vara
ett modernt attraktivt boende med förutsättningar för en bra arbetsmiljö där personalen skulle kunna
arbeta resurseffektivt både vad gäller yta och personal. En trygg boendemiljö för våra äldre invånare.
Ett sätt att motverka otrygghet hos den äldre i förhållande till det egna åldrandet är att kommunen
erbjuder äldre ett samtal om livssituationen. Frågor om oro, ensamhet, boende kan belysas genom att
kommunen genomför ett äldresamtal en gång per år med alla som innevarande år fyllt 80 år.
Äldresamtal ska erbjudas av hemsjukvårdsteam till den som fyllt 80 år och som inte har hemtjänst eller bor
i särskilt boende
Orust kommun har ett pågående digitaliseringsarbete på gång inom alla sektorer. Utvecklingen av att med
digitala verktyg förbättra och underlätta inom omsorgen pågår för fullt. Detta är en viktig del av
utvecklingsprocessen inom omsorgen. Våra äldre i Orust kommun har rätt till en likvärdig och
kvalitetssäkrad vård, omsorg, hemtjänst och service oavsett på vilken av öarna man bor. Här har
digitaliseringsprocessen en stor uppgift. För att säkerställa att så sker bör tillsyn, uppföljning och
genomlysning av verksamheten ske kontinuerligt. Omsorgsutskottet bör få i uppdrag att arbeta strategiskt
kring utveckling av kvalitet och likvärdighet. Det är politikerna som har ansvaret inte tjänstemännen.
Valet om hur man vill bo är en viktig fråga även då man blir äldre. Intresset och mängden intressenter för
trygghetsbostäder, som svarade på den intresseanmälan som sändes ut till alla över 65 år, visar på detta
väldigt tydligt. I kommunens SWOT-analys framgår klart att vi har en brist på diversifierade bostäder.
Kommunen behöver utveckla boendet av Seniorboenden, äldreboenden inom den ordinarie
boendemarknaden samt mer anpassade äldreboenden. Mångfald kan utvecklas tillsammans med både
fristående aktörer som de kommunala. Omsorgsutskottet bör få i uppdrag att tillsammans med andra
utskott undersöka, planera och initiera olika boendealternativ med olika inriktningar inom framtidens
äldrevård i enlighet med äldreomsorgsplanen.
Det kan t ex vara ett demensbyconcept, (en demensby kan beskrivas som ett boende med både inom- och
utomhusmiljö inom vilken personer med demenssjukdom kan röra sig fritt och säkert), boende med
särskild avdelning för språklig inriktning eller boende dit man får ta med sitt husdjur då man flyttar in.
Antalet korttidsplatser måste säkerställas.
Orust kommun är en kommun med varierande landskapsbild, med många öar och långa avstånd. Därför
bör kommunen utveckla ett kluster där äldreboenden, hemtjänst och andra träffpunkter samlokaliseras.
Platser där personalresurser, medicinsk kompetens och service kan effektiviseras. Under pandemin har
tekniken hjälpt oss att mötas via Zoom. Fler planeringstillfällen kan göras via Zoom innan varje arbetsdag
för att på det sättet spara tid och resor. Genom ett dylikt arbetssätt kan vi få personalresurser till
kvalitetstid istället för till restider.
Förbättrade villkor för personalen
Kvalitativ äldreomsorg förutsätter ett personcentrerat bemötande där personalen kan skapa en trygg miljö
och en personlig relation med den äldre. Tyvärr är inte alltid arbetsvillkoren tillräckligt bra och löneläget är
ofta för lågt. Många hemtjänsttagare möter dessutom alltför ofta många olika personal under en
tvåveckorsperiod. Det skapar otrygghet för de äldre och sämre möjligheter för personalen att göra ett bra
jobb. Det behövs krafttag för att förbättra villkoren för personal inom äldreomsorgen. Det statsbidrag
som betalas ut under en flerårsperiod för att kvalitetssäkra äldreomsorgen bör användas fullt ut till att höja
kompetensen och öka kvaliteten inom omsorgen. För Orust kommun motsvarar detta cirka 14 miljoner
kronor.
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Inom sociala förvaltningen har ofta cheferna ansvar för ett flertal medarbetare vilket ställer stora krav på
cheferna. För att avlasta chefernas tuffa arbetssituation bör undersköterskor specialutbildas för att kunna
fungera som arbetsledare under sin chef. Om man ger dessa specialutbildade undersköterskor utökade
befogenheter samt ett lönepåslag så förstärks ledningsfunktionen. Omsorgsutskottet bör få i uppdrag att
se över ett sådant förfarande.
Pandemin har satt i blixtbelysning att vi inte alltid har en jämlik vård. Vården och omsorgen till äldre fick
inledningsvis stå tillbaka för behoven av slutenvård. Detta sista 1 ½ året har också pekat på en stor
ensamhet, allra mest bland våra äldre. Omsorgsutskottet bör få i uppdrag att arbeta för en bättre
samverkan mellan den kommunala hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Rörligheten bland
sjuksköterskor är fortsatt stor och påverkar rekryteringar. Bemanningen behöver samordnas för att
underlätta rekrytering av sjuksköterskor till både äldreomsorg och hemsjukvård.
Riksdagen har tillkännagivit, (en majoritet i Riksdagen har beslutat) att det nu bör finnas en medicinskt
ansvarig rehabiliterare, MAR i varje kommun. Kunskapen om rehabiliteringens betydelse behöver lyftas
inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård. Inställd eller utebliven rehabilitering innebär förlorade
funktionsförmågor som riskerar att bli permanenta. Coronapandemin har fått fler att inse betydelsen av en
välfungerande rehabilitering. Såväl regioner som kommuner behöver förbättra rehabiliteringsinsatserna.
Därför vill vi kristdemokrater inrätta en medicinskt ansvarig rehabiliterare, MAR i Orust kommun.
Genom MAR bör Orust kommun ta fram en handlingsplan för vad som ska göras, vem som gör vad och
hur det följs upp. Rehabiliteringen bör få en starkare plats i välfärden. Pengar kan tas från statsbidragen till
Äldreomsorgen.
Inom sektor omsorg finns ett flertal utmaningar inom en snar framtid. Kompetensförsörjningen är en av
de tuffaste utmaningarna för äldreomsorgen. Rätt bemanning skapar kvalitet och trygghet för den enskilde
inom äldreomsorgen. Kommunen måste ha beredskap för de pensionsavgångar som står för dörren. Idag
har kommunen 167 personer anställda i åldern 50-59 år. Över 60 år är det 96 personer som inom en snar
framtid kommer att gå i pension. Kommunen måste arbeta långsiktigt för att ha beredskap för
personalförsörjningen inför kommande pensionsavgångar. Omsorgsutskottet föreslås inrätta en strategi
för hur man attraherar, rekryterar, introducerar, utvecklar och fortbildar samt behåller personalen som har
rätt kompetens inom omsorgen. Detta är synnerligen aktuellt under de kommande åren då mycket
statsbidrag utbetalas för att stimulera kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorgen.
Vilken sorts kompetens behövs i Orust kommun?
I Orust kommun har antalet administratörer ökat med 26 procent mellan 2008 – 2020. Under samma
period har antalet anställda inom äldreomsorgen, vård och omsorg samt funktionsnedsättning endast ökat
med 6-7 procent. Sammanvägt medel för samtliga kommuner är en ökning på 2,5 procent administratörer.
Vi kristdemokrater tycker att det är angeläget att satsa på verksamhet och personal direkt riktat till
människor. Administrationen kan effektiviseras. Det är svårt att se om detta vägval med att anställa en så
stor andel administratörer är en medveten inriktning men bör vara en väckarklocka för kommunens HRavdelning och en analys vore på sin plats.
Orust var tidiga och ivriga att införa heltid som norm, arbetet började redan 2016 och beräknas vara helt
genomfört vid ingången av 2023. Orust har idag specialiserade tjänster för schemaläggning och har även
utbildat sina schemaläggare. Det är av största vikt att schemalägga så att det blir bra för verksamheten men
även ekonomin ska hålla samt lagar och avtal följas. I april kom slutrapporten om arbetet som genomförts.
En slutsats som drogs i rapporten var att: ”För att skapa en effektiv bemanning som kan möta de
kommande utmaningarna heltid som norm i förlängningen medför, samt svara upp mot att hushålla med
kommunens resurser, behöver funktioner och rutiner utvecklas”. slut citat. Vi kristdemokrater tror att det
kommer att bli en stor utmaning för chefer att klara av att hålla i och hålla ut i denna process. Det är ett
förändringsarbete av kulturer och organisationer.
Det finns flera studier som visar att då man växlar upp till heltid i kommunerna så behövs ett tillskott i
budget som motsvarar 2 procent av arbetstiden. Sektor omsorg har tidigare fått tillskott på 3,5 miljoner
kronor för att täcka kostnaden för heltid. Under åren 2022-2223 så täcks behoven upp av statsbidragen
men för 2024 behövs ett tillskott på 0,8 miljoner då behoven ligger på 4,3 miljoner kronor.
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Vi kristdemokrater menar att det är av största vikt att ett utvecklingsprogram och uppföljningsprocess hela
tiden är aktuell för att säkerställa heltidens kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi vill inte ha en framtida
konsekvens där pengarna inte räcker och man måste sänka bemanningstalen.
Individ och Familjeomsorg IFO
Alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor och inget barn ska behöva uppleva våld eller förtryck. Att skydda
och stödja utsatta barn och unga är en central uppgift. Barnkonventionen som nu är svensk lag måste
genomsyra socialtjänstens arbete. Att tidigt identifiera barn och unga i riskzonen och att stödja familjer i
behov av hjälp, kräver en helhetssyn där det familjecentrerade arbetssättet och familjecentralen är viktig.
Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis samt föreningsverksamhet ska värnas. Sekretess ska inte vara
ett hinder för samverkan. Föräldrar är de mest betydelsefulla personerna i ett barns liv och uppväxt. Även
om samhället aldrig fullt ut kan ersätta föräldrarna i deras roll, så kommer situationer uppstå där en
förälders förmåga inte räcker till. Om detta händer måste samhället ingripa för att säkerställa att barnet får
såväl trygghet som omsorg. Detta ska då ske på ett skyndsamt sätt och samtidigt uppfylla de krav som
ställs i lagstiftningen
Placeringar av barn och unga har inte minskat inom Orust kommun utan tvärtom ökat. När ett barn har
placerats i ett familjehem är det av yttersta vikt att familjehemmet/jourhemmet är godkänt, att det
genomförs kontinuerliga besök i familjehemmet för att säkerställa den unges trygghet. Omsorgsutskottet
bör få i uppdrag att införa en plan för hur Orust kommuns placerade barn ska få kontinuerliga besök av
ansvarig socialsekreterare.
Vi har även enligt BUP, Barn och ungdomspsykiatrin en högre sjukskrivningsgrad med psykisk
problematik hos vuxna. Problematiken finns även hos barn. Den socioekonomiska strukturen på Orust
visar att fler invånare i kommunen har en psykisk problematik än likvärdiga kommuner. Vi har även en
hög andel personer/familjer från Göteborg och de större städerna med problematik söker sig till Orust.
Enligt KOLADA har kommunen en hög procent missbrukare i relation till jämförbara kommuner.
Kristdemokraterna förordar mer förebyggande insatser för att komma in tidigt i de ungas problematik, för
att på det sättet kunna motverka skolskolk, missbruk, snatterier, språkproblem, utanförskap och en
destruktiv livsstil. Vi vill införa mer förebyggande insatser på hemmaplan som aktivitetshus, ”vuxna på
byn” samt stödinsatser för de som hamnat i utanförskap.
Det är också angeläget att tidigt bromsa en utveckling med permanentade försörjningsstöd. Socialtjänsten
behöver ha en tätare kontakt med personer i behov av försörjningsstöd. Det bör även upprättas en tydlig
plan för att hjälpa varje individ till egen försörjning. Alla som kan och förmår ska försörja sig själva. Vi
Kristdemokrater anser att försörjningsstöd och andra ersättningar i så stor utsträckning som möjligt ska
vara kopplade till någon form av motprestation.
Under 2020 ökade kostnaderna för institutionsvård i kommunen för gruppen vuxna i åldern 19-21 år, med
en sammansatt och komplex problematik. De öppna vårdformer som prövats har inte räckt till. För att vi
ska lyckas med fler och rätt anpassade hemmaplanslösningar så krävs det att det finns tillräckligt med
bemanning inom Barn och Unga. Hemmaplanslösningar kräver både mer tid och kompetens. Vi
kristdemokrater anser det nödvändigt att anställa en samordnare för allt hemmplansarbete. Vi avsätter i
likhet med majoriteten 0,8 miljoner kronor till detta.
Vi vill anlita jourfamiljer som kan gå in under kortare period då kommunen hittar rätt familjehem. Vi vill
rekrytera och utbilda fler familjehem och attrahera fler till att bli kontaktpersoner. Vi vill att
omsorgsutskottet får i uppdrag att ta fram en strategi för hur denna rekryteringen ska gå till.
Alla människor är olika och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. Kommunens
funktionshinderspolitik ska handla om att riva hinder så att alla ska kunna bli sitt bästa jag. Personer som
har en funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp i vardagen för att kunna leva ett självständigt liv.
Lagen om stöd och service, LSS, socialtjänstlagen, SoL och hälso- och sjukvårdslagen, HSL syftar till att
människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och genom insatserna försäkras goda
livsvillkor.
I föregående årsbudget från kristdemokraterna drev vi frågan om att införa korttidsvistelse LSS i egen regi
i Orust kommun samt boendestöd. Dels för att underlätta för närstående som idag skjutsar sina anhöriga
till andra kommuner men även för att det skulle bli mer kostnadseffektivt att bedriva verksamheten på
hemmaplan. I majoritetens budgetförslag finns nu detta med för 2022 och man avsätter 1,5 miljoner
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kronor för att starta upp denna verksamhet. Vi tillstyrker detta förslag och avsätter 1,5 miljoner kronor för
uppstart av korttidsvistelse.
Det är även glädjande att boendestödet nu är på plats i kommunen. Redan initialt visar sig detta arbete ge
resultat både av bättre livskvalitet för den enskilde samt kostnadsminskningar. Vi ansluter oss till
majoritetens förslag om att boendestödet ska tillföras 2,1 miljoner kronor under 2022.
Förebyggande arbete ANDT
Missbruk är ett hot mot folkhälsan. Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer med
missbruksproblem får den vård och hjälp de behöver för att komma ifrån missbruket. Beroende och
missbruk gör att den enskildes frihet går förlorad och i värsta fall en död i förtid. Kommunen har en högre
andel missbrukare i jämförelse med likvärdiga kommuner. Pandemin har inte gjort situationen bättre och
därför krävs stor uppmärksamhet på utvecklingen bland våra riskpersoner.
Projektet Karins trädgård är ett initiativ mellan socialtjänsten och Svenska kyrkan som handlar om att
motverka ensamhet och finnas som en samtalspartner vid torget i Henån. Pandemin försvårade arbetet
men trots det så har utvärderingen av insatsen visat goda resultat. Vi förordar fortsatt insats i Karins
trädgård och fler liknande insatser.
Det är angeläget att vår kommun vidtar förebyggande åtgärder för att hålla alkoholkonsumtionen låg bland
våra unga, inte minst eftersom de personer som debuterar tidigt inte sällan har ett riskbeteende kring
alkohol och droger samt lider av psykisk ohälsa. Ett framgångsrikt alkoholpreventivt arbete och insatser
för att tidigt fånga upp ungdomar med alkoholproblematik är viktigt, framför allt för de drabbade
personerna och deras familjer men även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi vill även betona vikten
av ett narkotikafritt samhälle.
Det senaste året har oroande uppgifter framkommit om ett ökat narkotikatestande bland skolungdomar i
kommunen. Kristdemokraterna vill ha ett mer effektivt förebyggande arbete och en god vård och
behandling för de som fastnat i missbruksberoende.
Skolorna i Orust kommun ska ha en arbetsmiljö fri från Tobak, Alkohol, Narkotika och Dopingpreparat.
Det är viktigt att skolan regelbundet arbetar med förebyggande insatser i form av attityd- och
värderingsförändringar. Skolan ska påverka elevernas självkänsla och inställningen till användandet av
droger.
Skolledningen ansvarar för att lärarna kontinuerligt får information i drogrelaterade frågor. Vid eventuell
misstanke eller ett konstaterande av detsamma ska en handlingsplan omgående upprättas. Tobak ska vara
förbjudet under skoltid på hela skolområdet.
Det är värt att notera att äldres alkoholkonsumtion har ökat under de senaste åren i jämförelse med andra
grupper men också i absoluta tal. Därtill har den alkoholrelaterade dödligheten ökat bland äldre.
Vi kristdemokrater menar att alkoholkonsumtion ska vara en fråga i diskussionen med de äldre i vårt
föreslagna äldresamtal.
Civilsamhället
Föreningar, organisationer, kyrkor och samfund, sociala företag, kulturföreningar och andra ideella initiativ
spelar en stor roll för vårt samhälle. Under pandemiåret har ensamhet och isolering brett ut sig och många
äldre vänder sig till ideella samtalslinjer samtidigt som Barnens rätt i samhället, (BRIS) rapporterar en
kraftig ökning av samtal. De ideella organisationerna erbjuder inte bara hjälpverksamhet till behövande på
ett sätt som det offentliga sällan klarar eller meningsfull gemenskap inom en rad områden för sina
medlemmar och andra. De erbjuder ofta också människor som saknar sysselsättning ett meningsfullt
alternativ till passivitet. Likt företagen, har civilsamhällets organisationer fasta kostnader i form av
hyreskontrakt, löpande kostnader etc. Under pandemiåret har verksamheten blivit lidande och trots större
efterfrågan av stöd och hjälp har insatser och intäkter varit allt mindre. Kristdemokraterna menar att det
vore förödande om civilsamhällets organisationer får sådana ekonomiska problem att de inte kan
upprätthålla sin verksamhet. Det krävs ett ekonomiskt stöd till föreningslivet. Vi vill avsätta pengar till en
akutfond dit föreningar och ideella kan ansöka om stöd för sin verksamhet. Till detta ändamål avsätter vi 2
miljoner kronor för 2022 och 1 miljon kronor varje år 2023-2024.
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Idag har Orust kommun strandstädarlag, skogsvårdslag, bilvårdslag etc. Vi kristdemokrater skulle även
vilja införa ett fornminnesskötarlag. Många av våra fornminnen är överväxta och behöver tas fram med en
varsam hand. Skogsvårdslaget gör sina röjningar men fornminnena måste få ta tid att tas fram och göras
rena med försiktighet. Vi vill inrätta ett fornminnesskötarlag.
Lärande
Skolan har en viktig uppgift att ge varje elev kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett
modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare.
Skickliga lärare är en påvisbar faktor i skolan samtidigt som tidiga insatser till elever med stora behov är en
annan. Elevhälsan är också en framgångsfaktor, elever som mår bra lär sig bättre. Alla barn har rätt till en
bra skola. Skolan ska präglas av kunskap och bildning. Tidiga åtgärder och stöd till de som kommer
inflyttande till Sverige/Orust är angelägna åtgärder och studieresultaten ska följas.
Sektor lärandes fokus ska ligga på att öka elevernas måluppfyllelse, säkerställa betyg och bedömning samt
skapa trygghet, studiero och en ökad närvaro.
Kristdemokraterna menar att det är angeläget att våra skolor har resurser att stödja elever och
vidmakthålla den goda arbetsmiljön som flera av våra skolor på Orust har. Goda resultat ger möjligheter
för våra unga att få en bättre start i livet.
Det är positivt att kommunen finansierar ett samverkansprojekt mellan sektorerna lärande och omsorg
under åren 2021-2022. Barn och unga i mellanstadiet och högstadiet har av olika skäl haft svårigheter att
nå målet med godkända betyg. Det nu riktade uppdraget genom ökad samverkan mellan lärande och
omsorg syftar till att arbeta förebyggande så att barn och unga inte hamnar i utanförskap och att på sikt
skapa förutsättningar för att höja andelen elever i Orust kommun som klarar av att fullfölja sina studier.
Skolskjuts
Enligt majoritetens budgetförslag så planeras färre antal bussar i den nya skolskjutsupphandlingen. Detta
beror på ruttoptimering och förändrade skoltider enligt majoriteten. Det ger samtidigt en besparing på 2,5
miljoner kronor från halvårsskiftet 2022 och cirka 5 miljoner i besparing 2023. I den beräknade
effektiviseringen ingår också att kommunen gör ett avrop i avtalet för närbussar.
Kristdemokraterna har ett antal gånger ställt frågan om hur säkerhetsaspekterna är analyserade och
bedömda tillräckligt säkra för de barn som nu måste vistas gående på smala vägar, morgon och kväll till sin
skolbusshållplats. Vi har även frågat oss om det nya avtalet om skolskjutsar med de medföljande
konsekvenserna är godtagbara utifrån Lagen om Barnkonventionen artikel 3 och 4?
Från 1 januari 2020 är Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter svensk lag (2018:1197).
Beslutet innebär ett förtydligande av de rättigheter som följer av Barnkonventionen. Dessa rättigheter ska
beaktas av domstolar, rättstillämpare och beslutsfattare. Barnens rättigheter ska beaktas vid avvägningar
och bedömningar för att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.
I artikel 3 står följande: Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
I artikel 4 står det: Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för
att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter ska konventionsstaterna till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att vidta sådana
åtgärder.
Det avtal som vi fått information om angående skolskjutsar leder till en del oönskade effekter. Ett antal
barn, kommer att få en betydligt längre sträcka att gå till sin skolskjuts. Hur långa sträckor det handlar om
och på vilka vägar är inte ännu presenterat, inte heller hur många barn som drabbas och i vilken ålder
dessa är. Dessa barn ska avverka promenadsträckor årets alla skoldagar, sommar som vinter.
Vi kristdemokrater undrar, om detta beslut att låta barn gå längre sträckor till och från sin skolskjuts, är att
uppfylla Barnkonventionens intentioner i artikel 3 om att vid alla beslut som rör barn ska i första hand
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Att göra besparingar på skolskjuts på bekostnad av barnens
bästa är inte i linje med hur vi Kristdemokrater ser på barns bästa. Därutöver kommer svåra

13

Budget 2022 med plan för 2023-2024

bussbytessituationer uppstå om än för kortare tid. Vi utgår ifrån att innan skolskjutsen ska träda ikraft så
har alla säkerhetsaspekter utretts och frågan analyserats utifrån barnens bästa
Förskolan
Förskolan är den omsorgsform som allra flest föräldrar väljer till sina barn. Av landets alla barn i åldern 15 år var strax över 85 procent inskrivna i förskolan januari 2019. Skolverkets rapporter och
Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att såväl personal som föräldrar anser att barngrupperna är för
stora. Vi har även ett stort antal barn med särskilda behov som kräver mer uppmärksamhet och stöd.
Skolverket anger som riktmärke för antalet barn per barngrupp för åldern barn 1-3 år ska barngruppen
inte överstiga 6-12 barn. För åldersgruppen 4-5 år bör barngruppens storlek vara nio, högst 15 barn. I
Orust kommun ligger barngrupperna runt 15,5 barn.
I dessa grupper finns flera barn med särskilda behov vilket gör arbetssituationen för personalen mycket
tungarbetad samt situationen för övriga barn otrygg. Alla barn måste få stöd och trygg omsorg oavsett
vilka behov barnet har.
KKiK, Kommuners kvalitet i korthet är ett nationellt nätverk som har funnits sedan år 2006. Idag
omfattar detta 260 av Sveriges 290 kommuner. Här kan kommuner jämföra resultat med varandra för att
utveckla kvaliteten på tjänsterna. I 2020 års genomgång kunde vi konstatera att då det gäller barngrupper i
förskolan så lyste Orust rött både 2018, 2019. År 2020,s resultat fanns inte med.
Vid årets genomgång inför budget medgav utskottet att man diskuterat barngruppernas storlek och Orust
kommun har alldeles för stora barngrupper i förskolan.
Vi kristdemokrater vill att Orust kommun ska minska antalet barn i barngrupperna i förskolan i enlighet
med de riktlinjer som Skolverket satt upp.
För att uppnå målet krävs fler tjänster vilket skulle kosta cirka 3,8 miljoner kronor. Kristdemokraterna
avsätter 1,4 miljoner år 2022, ytterligare 1,2 miljoner 2023 och därefter en minskad ram med 1 miljon
kronor år 2024 eftersom satsningen också ska ske inom befintlig ram genom det slopade
effektiviseringskravet på 1 % år 2022, vilket motsvarade 3,8 miljoner kronor.
Turism
Besöksnäringen är viktig för Orust kommun, inte minst sommarens ökade antal besökare påverkar
kommunens företagares intäkter. Besöksnäringen har påverkats av pandemin men inte i den utsträckning
man kan befara. Våra båthamnar och öar befolkas av båtturister som även under pandemiåret har besökt
Orust. Trivselhöjande åtgärder har genomförts i vår centralort Henån under året. Vi kristdemokrater
menar att det behövs fler trivselhöjande insatser även på andra orter och våra öar. Kommunen har nu
anställt en trädgårdsmästare och vi utgår ifrån att det kommer att synas även på andra orter än Henån.
För att visa att Orust är en turistort att räkna med behövs även byggas attraktiva lekmiljöer för barn och
unga. På Orust finns få lekplatser i kommunen. Många kommuner har i besparingssyfte lagt ner sina
kommunala lekplatser. En del har blivit för gamla och säkerheten kan inte garanteras. I Uddevalla gjorde
man tvärt om år 2020. Uddevalla kommun rustade upp flera lekplatser, köpte nya redskap och skaffade
bättre belysning. Några exempel på lekredskap är studsmattor i marken, gungor, kompisgunga,
klätterställning, rutschbana och nya sittplatser med bord för fikastunder med föräldrarna. Ett exempel är
badhusparken i Uddevalla. I Ljungskile gör man en miljonsatsning på en ny temalekplats, superlekplatsen.
Vi kristdemokrater menar att Orust kommun skulle bli ännu mer attraktiv för turister om det också fanns
ett antal ”superlekplatser”.
Utegym en attraktion för både gamla och unga
Flera kommuner i Sverige satsar på att skapa mötesplatser som utegym med tillhörande fikaplatser.
Efterfrågan är stor och många tycker att det är skönt att då sommaren kommer lägga gymkortet åt sidan
och träna utomhus. I Mellansverige finns det cirka 52 utegym. Utegymmet kan ha flera eller färre
träningsredskap och kan användas av exempelvis joggare som vill bryta löpträningen med ett pass enkla
övningar i utegymmet. Det flera kommuner upptäckt är att alltfler äldre gör utegymmen till en mötesplats,
inte mins så här i pandemitider. Man kan träna, fika med någon eller några och på så sätt bryta
ensamheten. I Uddevalla finns hålligångparken – utegym och motorikbana.
På samma sätt som med fler lekplatser för barn tror vi att fler utegym skulle stärka vår position som
turistattraktion. Framför allt skulle det vara en vinst för våra Orustbor.
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När vi tar del av majoritetens budget föreslår man liknande åtgärder, utegym, skatebordplatser,
hundrastgård etc. Vi tillstyrker detta och tillägger de förslag vi har redogjort för i budgeten. Vi utgår ifrån
att attraktioner inte enbart ska fokuseras till Henån utan att även andra orter/öar ingår i attraktionsplanen.
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2021-07-02
Sverigedemokraterna

Budget 2022 med plan för 2023-2024

Inledning
Budgeten för 2022 med plan för 2023 och 2024 har tagits fram av den politiska oppositionen
Sverigedemokraterna. Budgetförslaget överensstämmer i stora delar med kommunstyrelsens förslag, med
undantag för nedanstående förändringar.
Sverigedemokraternas satsningar utgår från att kärnverksamheten prioriteras med fokus på utsatta
grupper, barn och äldre utifrån en tydlig styrning som bidrar till en god arbetsmiljö för såväl brukare som
medarbetare.

Budgetförändringar jämfört med kommunstyrelsens budgetförslag
Nedanstående förändringar utgår från budgetram 2021 och gäller från 2022 om inget annat anges.










Politisk verksamhet får 0,2 mnkr högre budgetram år 2022 på grund av utökad budgetram till
revisionen. Satsningen avser endast år 2022.
Sektor ledning och verksamhetsstöd får 1,3 mnkr högre budgetram för full finansiering av den
politiska majoritetens satsningar samt för att återinföra tjänsten som näringslivsutvecklare med
syfte att förbättra kommunens företagsklimat.
Sektor lärande får 2,8 mnkr högre budgetram för att finansiera mindre barngrupper i förskolan,
tre dagar i veckan.
Sektor omsorg får 0,65 mnkr högre budgetram för att finansiera en tjänst som socialsekreterare
samt 1,1 mnkr år 2022 och från år 2023 1,3 mnkr för att öka personaltäthet.
Kommundirektören har kvar ett övergripande effektivisieringskrav i enlighet med flerårsplanen
2021-2023, med nu med högst 2 mnkr år 2022 istället för tidigare 4 mnkr.
Kommunstyrelsens medel till förfogande sänks med 3,5 mnkr per år på grund av att parkenheten
avvecklas för att istället frigöra medel till ökande behov inom kärnverksamheten.
Taxan för vatten och avlopp får maximalt höjas med 8 % årligen istället för 10 %.
Inget fritt kaffe/te till medarbetarna, eftersom kärnverksamheten och andra satsningar prioriteras.
Resultatnivå, finansiella mål och skattesats överensstämmer med kommunstyrelsens förslag.

Investeringar och nyupplåning
Sverigedemokraterna föreslår samma investeringsnivå under planperioden som i kommunstyrelsens
förslag.
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Driftsbudget
Driftsbudget
(mnkr)
Politisk verksamhet
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Sektor lärande
Sektor omsorg
Sektor samhällsutveckling
Affärsdrivande Vatten och avlopp
Affärsdrivande Renhållning
Ofördelad effektivisering, uppdrag till kommundirektör
Ofördelad budget (lön. pris, kap, hyra, lokalv, kost)
Summa nämndsverksamhet
Pensionskostn/skuldförändr. avseende
semesterlön/arbetsgivaravg.
Försäljning fastigheter, mark
Återlagda kapitalkostnader (internränta)
Kommunstyrelsens medel till förfogande
Summa nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat
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Budget
Netto
2021
-12,5
-57,3
-390,2
-387,6
-73,2
0,0
0,0
0,8
-14,3
-934,4

Budget
Netto
2022
-13,1
-60,1
-391,7
-396,3
-71,4
0,0
0,0
2,8
-36,2
-966,1

Plan bdg
Netto
2023
-12,5
-59,5
-392,5
-397,2
-70,8
0,0
0,0
2,8
-58,5
-988,2

Plan bdg
Netto
2024
-12,9
-59,1
-393,4
-395,3
-70,3
0,0
0,0
2,8
-82,6
-1 010,8

-21,4
0,0
12,3
-7,3
-950,8
779,3
199,1
1,4
-10,5
18,5

-21,3
0,0
12,3
-6,9
-982,0
816,0
201,7
1,2
-8,3
28,6

-21,0
5,0
12,6
-5,0
-996,7
842,0
192,6
1,3
-10,1
29,2

-21,4
5,0
13,0
-4,0
-1 018,2
866,3
191,2
1,6
-12,5
28,4
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Ramförändringar mellan åren

Ramförändringar mnkr

År 2022 År 2023 År 2024

Politisk verksamhet
Ingående budget
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Ingående budget
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor lärande
Ingående budget
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell
Effektiviseringskrav, skolskjutsupphandling
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor omsorg
Ingående budget
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor samhällsutveckling inkl. miljö och bygg
Ingående budget
Satsning/prioritering
Ny budgetram

12,5
0,6
13,1

13,1
-0,6
12,5

12,5
0,4
12,9

57,3
2,7
60,1

60,1
-0,5
59,5

59,5
-0,4
59,1

390,2
1,2
-2,5
2,8
391,7

391,7
3,2
-2,5

392,5
0,9

392,5

393,4

387,3
-0,1
9,2
396,3

396,3
2,7
-1,9
397,2

397,2
0,1
-2,0
395,3

69,7
1,7
71,4

71,4
-0,6
70,8

70,8
-0,5
70,3

Mål för verksamheten, riktade uppdrag
Det riktade uppdraget med parkenhet n) ska inte genomföras under planperioden.
Målområde 1 - Attraktiv kommun
Riktade uppdrag utifrån den politiska plattformen

Sektor

n) Från 2021 driftsätta en ny gemensam parkenhet med ökat fokus på trivselhöjande
åtgärder i våra orter.
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2021-07-01
Vänsterpartiet
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Inledning
Budget för 2022 med plan för 2023 och 2024 har tagits fram av den politiska oppositionen Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet är i opposition i Orust kommunfullmäktige. Varje år antas en kommunal budget i enlighet
med kommunfullmäktiges majoritet. Vänsterpartiet presenterar i år en alternaiv budget som visar att en
annan politik är möjlig, en vänsterpolitik.
Investeringar i människor, särskilt under barndomen, ger vinst på längre sikt. Det visar sig bland annat
genom att fler utbildar sig och klarar skolan, arbetar och kan försörja sig, har en rik fritid och en god hälsa.
Att barn växer upp under trygga förhållanden är en av samhällets grunduppgifter. För detta behövs ett
hållbart socialt arbete och en stabil samhällsorganisation.
Bostaden är en förutsättning för ett drägligt liv och egen försörjning. Bostadspolitiken har en direkt effekt
på människors livsvillkor. Alla människor ska ha möjlighet till en egen bostad till en rimlig kostnad. Bostad
är en social rättighet och i Orust kommun ska ingen människa vara hemlös.
Kommunen har ett ansvar att skapa möjligheter och förbättra livsvillkoren för människor som lever i
långvarigt försörjningsstöd. Fokus måste ligga på att hitta vägen till egen försörjning.
Klimatfrågan är en ödesfråga som berör alla och som kräver åtgärder nu för att vi ska kunna uppnå
nödvändiga klimatmål. Vi måste även bryta konsumtionsmönster för att få ett mer hållbart samhälle.
Pandemin kan ses som en påminnelse om att vi är sårbara och att miljökatastrofer kan få mer omfattande
verkan på lång sikt än dagens svåra pandemi.
Det behövs ett feministiskt perspektiv inom alla politikområden i kommunen. Fortfarande är män som
grupp överordnade kvinnor och redan som barn uppfostras flickor och pojkar att ta olika mycket plats i
samhället. Jämställdhetsperspektivet ska synliggöras i Orust kommuns budget och i andra politiska beslut.
För Vänsterpartiet handlar feministisk politik om jämlikhet mellan kvinnor och män. Vänsterpartiet vill att
arbetet för jämställda löner och arbetsvillkor ska genomsyra arbetet i kommunen. Det ska råda
nolltolerans mot sexuella trakasserier och ofredanden på kommunens arbetsplatser och chefer och
arbetsledare ska ges fortbildning på området.
Arbetsmarknad
Arbete är en förutsättning för egen försörjning och därför måste åtgärder vidtas för att minska den
arbetslöshet som finns och som förvärrats av pandemin.
Kultur- och- fritid
För en socialt hållbar kommun är kultur, fritid och mötesplatser nödvändiga. Inte minst för att kommunen
ska vara attraktiv att bo i även för ungdomar.
Förslag på satsningar och uppdrag:
Vänsterpartiet vill satsa på fritidsgårdarna så att verksamheten håller hög kvalité.
Öka bibliotekets öppettider.
Det behövs ökade bidrag till föreningsverksamheten inom kommunen.
Vid planering av nya bostadsområden ska det också planeras för kultur- fritidsaktiviteter i anslutning till
dessa.
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Vård/äldreomsorg
Arbetet i hemtjänst och på äldreboenden ska organiseras så att det skapas en god arbetsmiljö, och är den
bra så ökas också kvaliteten på omsorgen. Det behövs mer personalinflytande.
Kommunens skattefinansierade vård- och omsorgsboenden ska även fortsatt drivas i egen regi, inte av
privata företag med vinstintressen.
Förslag på satsningar och uppdrag:
Organisera arbetet i hemtjänst och på äldreboenden så att det skapas en god arbetsmiljö.
Möjligheten att införa en arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom kommunens äldreboenden ska
utredas.
Vänsterpartiet vill erbjuda vidareutbildning till redan anställda inom omsorgen, då det är en satsning som
ger positiva effekter i verksamheten långsiktigt.
Social omsorg
Investeringar i människor, särskilt under barndomen ger vinst på längre sikt. Det visar sig bland annat
genom att fler klarar skolan, utbildar sig, arbetar och kan försörja sig. Att barn växer upp under trygga
förhållanden är en av samhällets grunduppgifter. För detta behövs ett hållbart socialt arbete, stabil
samhällsorganisation och hållbara relationer.
Det är av vikt att asylsökande ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige på flykt från krig
och förföljelse ges en trygg start och ska även i framtiden erbjudas möjlighet att bo kvar i kommunen
under sin studietid.
Psykisk ohälsa och beroendeproblematik är ett växande folkhälsoproblem. Kvinnor som lever i
missbruksmiljöer är som grupp särskilt sårbara och behöver prioriteras.
Förslag på satsningar och uppdrag:
I Orust kommun ska ingen vara hemlös. En bidragande faktor till hemlöshet är att ha blivit avhyst från en
tidigare bostad. Därför anser Vänsterpartiet att vräkningsförebyggande arbete är viktigt, samt att
kommunen arbetar utifrån modellen Bostad Först.
När behov finns av vård av unga ska kommunen söka goda placeringslösningar i samråd med andra
kommuner.
Utbildning
Skolan ska vara likvärdig och ge alla elever samma möjligheter till en bra utbildning. En likvärdig skola nås
genom att varje elev ges de möjligheter de behöver för att klara sin skolgång oavsett vilken skola de går i,
oavsett var i Orust kommun de bor.
Utbildningen i kommunen ska främja möten och motverka segregation.
Förslag på satsningar och uppdrag:
Tillgången till stödjande personalfunktioner i utbildningen behöver stärkas.
Vidareutveckla verksamheten så att det ger elever mer likvärdiga förutsättningar.
Utveckla stödet för läxläsning så det blir tillgängligt för alla elever,
Erbjuda alla flickor i ÅK 6 - 9 och gymnasiet en kurs i feministiskt självförsvar.
Aktivt arbeta för att modersmålsundervisningen sker under ordinarie skoldag.
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Samhällsbyggnad
Vänsterpartiet anser att det behöver ske en drastisk förändring när det gäller transporter för att uppnå
målen om kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Vänsterpartiet vill därför att det görs en utredning om
effekterna av avgiftsfri kollektivtrafik för i första hand alla barn och ungdomar och på längre sikt för alla.
Planeringen av nya bostäder bör ha sin grund i ett socialt hållbarhetstänkande.
Förslag på satsningar och uppdrag:
Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar.
Vänsterpartiet vill att kommunen får i uppdrag att utreda hur vi kan tillvarata gamla vägar för att skapa fler
säkra cykelvägar, och på så sätt kan vi knyta ihop våra lokalsamhällen
Bygga ut med solcellspaneler på minst 40 procent av de kommunala fastigheternas totala takyta.
Miljöbedömningar ska göras när kommunen arbetar för att locka olika industrisatsningar till kommunen.
Kommunens byggnation av bostäder ska ha inriktningen att det ska byggas hyreslägenheter med rimliga
hyror, så att det möjliggör boende med god kvalité för kommunens invånare.
Innan kommunen säljer ut fastigheter skall det undersökas om det går att konvertera
fastigheterna/lokalerna till bostäder eller kommunal verksamhet.

Politiska prioriteringar
Vänsterpartiet vill göra följande politiska prioriteringar under planperioden:
Sektor ledning och verksamhetsstöd
•

Effektivisera IT avdelningen.

Sektor omsorg
•
•
•
•

Förbereda för arbetstidsförkortning i vården med bibehållen lön.
Starta ett organisationsarbete för att öka personalinflytandet i vården.
Söka samarbete med kommuner i vår geografiska närhet för att lösa ”hemmaplans
lösningarna” istället för att starta allt i egen regi. Det innebär ett förändrat uppdrag och arbetssätt.
Det blir bättre både för de utsatta och för att åstadkomma en mer kostnadseffektiv verksamhet.
Aktivt arbeta för att söka ny teknik för att underlätta för personalen och förbättra för
vårdtagarna.

Sektor lärande:
•
•
•
•
•

Alla flickor i årskurs 6 till 3 i gymnasiet ska erbjudas en kurs i feministiskt självförsvar.
Ge elever med särskilda behov bättre förutsättningar. Fler specialpedagoger och elevassistenter
behöver anställas.
Införa en grupp med lärare så att alla elever får ett likvärdigt stöd för att klara läxorna.
Följa skolverkets riktlinjer om mindre barngrupper i förskolan 5 dagar i veckan.
Flexiblare planering av kulturskolans undervisning för att möjliggöra allas deltagande.
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Sektor samhällsutveckling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Påbörja ett mer aktivt arbete som syftar till att utveckla cykelvägarna på Orust.
Satsa mer på fritidsverksamhet för ungdomar.
Öka bidragen till alla föreningarna. Men detta följer villkor med att man bevisligen bedriver ett
arbete för att öka förståelsen mellan olika grupper i samhället.
Öka öppettiderna på biblioteken. Börjar med att måndagarna ska vara helöppna på Henån.
Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar.
Lägga solceller på minst 40 % av takytan på kommunens fastigheter.
Varje kommunalt nybygge ska i möjligaste mån byggas som ett passivhus och gärna i trä.
Avveckla parkenheten.
Utreda ett övertagande av persontrafiken till kommunens öar.
Arbeta för en effektivare och mer attraktiv kollektivtrafik.

Budgetförändringar jämfört med kommunstyrelsens budgetförslag.
Nedanstående förändringar utgår från budgetram 2021 och gäller från 2022 om inget annat anges.
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Budgeten bygger på oförändrad skattesats för hela planperioden, vilket innebär en skattesats på
22,86 kr och cirka 9 mnkr högre i skatteintäkter.
Kommunstyrelsens medel till förfogande är 4,5 mnkr lägre än kommunstyrelsens förslag eftersom
den nya parkenheten avvecklas.
Resultatnivån ligger mellan 4-6,2 mnkr lägre än i kommunstyrelsens budgetförslag. De finansiella
målen för god ekonomisk hushållning uppfylls.
Sammantaget uppgår satsningarna till verksamheterna till närmare 20 mnkr år 2022 utöver det
som ligger i kommunstyrelsens förslag.
Politisk verksamhet får 0,2 mnkr högre budgetram år 2022 på grund av utökad budgetram till
revisionen.
Sektor ledning och verksamhetsstöd får 2 mnkr högre budgetram än i kommunstyrelsens förslag.
Det är 0,5 mnkr för att ge full finansiering av majoritetens satsningar samt 1,5 mnkr för att uppnå
en effektivare digitaliseringsverksamhet.
Sektor lärande får 10,7 mnkr högre budgetram än i kommunstyrelsens förslag. Satsningen
finansierar mindre barngrupper i förskolan med 4,5 mnkr, en självförsvarskurs för tjejer som är en
engångssatsning år 2022 med 0,2 mnkr, utökning av resurser i skolan såsom elevhälsochef,
specialpedagoger och elevassistenter för 5 mnkr, läxhjälp 0,2 mnkr, skolresor 0,3 mnkr samt fler
tjänster i kulturskolan 0,5 mnkr.
Sektor omsorg får 2,35 mnkr högre budgetram än i kommunstyrelsens förslag. Satsningen ska
finansiera en tjänst som socialsekreterare 0,65 mnkr, en tjänst som arbetar med införande av ny
teknik i vården 1 mnkr samt under 2022 utreda arbetstidsförkortning och ökat personalinflytande
för högst 0,7 mnkr.
Sektor samhällsutveckling får 4,45 mnkr högre budgetram än i kommunstyrelsens förslag.
Satsningen finansierar drift och underhåll av vandringleder 0,25 mnkr samt 0,5 tjänst som ska
utveckla cykelvägar 0,3 mnkr, måndagsöppet bibliotek i Henån 0,3 mnkr, mer fritidsaktiviteter för
unga 1 mnkr och ökat föreningsbidrag till alla föreningar med 1,6 mnkr samt under 2022-2023
göra en kollektivtrafiksöversyn för 1 mnkr/år.

Investeringar och nyupplåning
Vänsterpartiet föreslår samma investeringsnivå under planperioden som i kommunstyrelsens förslag.
Eftersom resultatnivån är något lägre i förslaget betyder det att nyupplåningen blir 13 mnkr högre under
planperioden än i kommunstyrelsens förslag.
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Finansiella mål
Finansiella mål

Mål

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

Årsresultat exkl extraordinära poster och affärsdrivande
verksamhet av verksamhetens nettokostnader

2-4 %

5,6%

2,0%

2,2%

2,4%

2,4%

Kommunens soliditet (inkl. pensionsskuld före 1998)

Svagt ökande

4,3%

4,6%

6,0%

7,3%

8,4%

Kommunens likviditetsnivå inkl. checkräkningskredit
ska normalt motsvara i storleksordningen en månads
utbetalningar (brutto).

Cirka 55 mnkr

159

55

55

55

55

Minst 45 %

150,7%

82,0%

58,0%

45,3%

46,1%

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar

Driftsbudget
Driftsbudget
(mnkr)
Politisk verksamhet
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Sektor lärande
Sektor omsorg
Sektor samhällsutveckling
Affärsdrivande Vatten och avlopp
Affärsdrivande Renhållning
Ofördelad effektivisering, uppdrag till kommundirektör
Ofördelad budget (lön. pris, kap, hyra, lokalv, kost)
Summa nämndsverksamhet
Pensionskostn/skuldförändr. avseende
semesterlön/arbetsgivaravg.
Försäljning fastigheter, mark
Återlagda kapitalkostnader (internränta)
Kommunstyrelsens medel till förfogande
Summa nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat
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Budget
Netto
2021
-12,5
-57,3
-390,2
-387,6
-73,2
0,0
0,0
0,8
-14,3
-934,4

Budget
Netto
2022
-13,1
-60,8
-399,6
-396,9
-75,9
0,0
0,0
0,8
-36,8
-982,3

Plan bdg
Netto
2023
-12,5
-60,2
-400,2
-396,9
-75,3
0,0
0,0
0,8
-59,1
-1 003,3

Plan bdg
Netto
2024
-12,9
-59,8
-401,1
-395,0
-73,8
0,0
0,0
0,8
-83,2
-1 024,9

-21,4
0,0
12,3
-7,3
-950,8
779,3
199,1
1,4
-10,5
18,5

-21,3
0,0
12,3
-5,9
-997,2
825,0
201,7
1,2
-8,3
22,4

-21,0
5,0
12,6
-4,0
-1 010,8
851,4
192,6
1,3
-10,1
24,4

-21,4
5,0
13,0
-3,0
-1 031,3
875,4
191,2
1,6
-12,5
24,3

Budget 2022 med plan för 2023-2024

Ramförändringar mellan åren
Ramförändringar mnkr

År 2022 År 2023 År 2024

Politisk verksamhet
Ingående budget
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Ingående budget
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor lärande
Ingående budget
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell
Effektiviseringskrav, skolskjutsupphandling
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor omsorg
Ingående budget
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell
Satsning/prioritering
Ny budgetram
Sektor samhällsutveckling inkl. miljö och bygg
Ingående budget
Satsning/prioritering
Ny budgetram
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12,5
0,6
13,1

13,1
-0,6
12,5

12,5
0,4
12,9

57,3
3,4
60,8

60,8
-0,5
60,2

60,2
-0,4
59,8

390,2
1,2
-2,5
10,7
399,6

399,6
3,2
-2,5
-0,2
400,2

400,2
0,9

387,3
-0,1
9,8
396,9

396,9
2,7
-2,8
396,9

396,9
0,1
-2,0
395,0

69,7
6,2
75,9

75,9
-0,6
75,3

75,3
-1,5
73,8

401,1

Datum

Diarienummer

2021-05-25

KS/2016:1552
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Kommunförvaltningen
Klara Sjögren Holtz
telefon 0304-334362
e-post: klara.sjogrenholtz@orust.se

Godkännande planprogram Dalby
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna planprogram för Dalby
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2008 exploateringsbudget för att planlägga Dalby.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020 om samråd för programmet. Det
övergripande syftet med en planläggning av Dalby är att skapa en planberedskap för
200-250 bostäder i Henån i attraktiva havsnära lägen på gångavstånd från centrum, skola
och service. I samrådet inkom 29 yttranden. Justeringar av planprogrammet har gjorts
utifrån synpunkterna i samrådet, bland annat har bebyggelse inom strandskydd utgått
och Ängsvägen föreslås nu ligga kvar i nuvarande läge. Planprogrammet föreslås ligga till
grund för markanvisningar och därefter detaljplaneras.
Förvaltningen bedömer att planprogrammet innehåller det som krävs för att det ska vara
ett fullgott underlag för vidare detaljplanearbete. Planprogrammet bedöms därför vara
klart för godkännande.
Utredning
Beslutshistorik
Kommunfullmäktige beslutade 2008-05-29 § 76 att anslå 700 000 kr i
exploateringsbudget för att planlägga Dalby. Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-09
§ 66 att anta bostadsförsörjningsprogram för kommunen, vilket ger Dalby högsta
prioritet. Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-06-03 § 74 om samråd för
programmet.
Nuläge
Det övergripande syftet med en planläggning av Dalby är att skapa en planberedskap för
200-250 bostäder i Henån i attraktiva havsnära lägen på gångavstånd från centrum, skola
och service. Programområdet är beläget väster om Henån centrum och utgörs till största
del av dalgången mellan Staberget i väst och Ängsberget i öst. I söder avgränsas
planområdet av den topografiska skillnaden mellan ängsmarken och angränsande berg
och i norr av Stabergsbukten.
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Programområdet omfattar ca 57 ha och består till stor del av jordbruksmark, men även
av skogsmark och tomtmark. Största delen av området ägs av kommunen men
programområdet omfattar även ett antal privat ägda fastigheter.
Programmet och kommande planläggning möjliggör 200-250 nya bostäder i attraktiva
havsnära lägen på gångavstånd från centrum, skola och service. Programmets
delområden har olika karaktär och exploateringsgrad. Bebyggelse-strukturen följer
dalgångens kanter.
Samrådet hölls mellan 2020-06-04 och 2020-07-02. I samrådet inkom 29 yttranden från
myndigheter, föreningar, sakägare och andra som berörs. Många yttranden ställer sig
positiva till programmets koncept: att integrera odlingsmark och naturmark bland
bebyggelsen och anpassa byggnationen till landskapet och bebyggelsestrukturen. Många
yttranden ställer sig dock kritiska till förslaget och menar att det är för hög
exploateringsgrad, att de riskerar att förlora ostört läge eller utsikt, att mer hänsyn bör
tas till natur och kulturmiljö och att de oroar sig för kommande ökning av trafik och
buller. Utöver detta ifrågasätts om den föreslagna hamnutvecklingen är lämplig, om det
finns skäl att upphäva strandskydd i områdets nordöstra del samt hur kommunen
motiverar ianspråktagande av jordbruksmark.
Efter programsamrådet har justeringar gjorts av programhandlingen med anledning av
inkomna synpunkter. Området för förskola och det mindre område för bostäder som
föreslogs i dalgångens mitt har utgått. Ny sträckning av Ängsvägen har utgått, istället
föreslås breddning av Ängsvägen i befintligt läge. Eventuell hamnutredning prövas inte i
detaljplanen utan eventuell vidare utredning kan ske inom ramen för ett tillståndsärende
hos Länsstyrelsen. Synpunkter såsom buller och utsikt för befintliga bostäder noteras
inför detaljplanearbetet.
Bedömning
Med planprogrammet som grund föreslås bostadsområdena att markanvisas i etapper.
För mindre kompletteringar kan bygglov ges utan detaljplan. Markanvisningar sker
enligt kommunens riktlinjer genom markanvisningstävling, jämförelseförfarande eller
direktanvisningar. Inkomna förslag utvärderas av en bedömningsgrupp, ledd av Sektor
Samhällsutveckling.
Den eller de exploatörer som får markanvisning tecknar markanvisningsavtal med
kommunen. Därefter kommer detaljplaner att arbetas fram utifrån inlämnade förslag, i
samverkan med exploatören/exploatörerna som får markanvisning. Som första etapp
föreslås ängsberget och dalgångens östra sida. Exploatören föreslås bekosta detaljplanen
och samtliga åtgärder som markanvisningen medför, såsom gata och VA. I samband
med att detaljplan antas, tecknas genomförandeavtal med vald/valda exploatörer.
Genomförandeavtalet säkerställer detaljplanens genomförande.
Förvaltningen bedömer att planprogrammet innehåller det som krävs för att det ska vara
ett fullgott underlag för vidare detaljplanearbete. Planprogrammet bedöms därför vara
klart för godkännande.

Datum

Diarienummer

2021-05-25

KS/2016:1552

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27
Planprogram för Dalby daterat 2021-05-27
Programsamrådsredogörelse daterad 2021-05-27
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Planprogram - Dalby
Del av Henån

Orust kommun
Västra Götalands län
Upprättat den 27 maj 2021 av
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun

MEDVERKANDE
Planprogrammet är upprättat av Orust kommun med stöd av ÅF samhällsplanering.
Medverkande från Orust kommun:
Rickard Karlsson
planchef
Linda Johansson
planarkitekt
Klara Sjögren Holtz
handläggande planarkitekt
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Orienteringskarta för programområdet

Programområde för Dalby väster om Henån centrum.

INTRODUKTION

FÖRUTSÄTTNINGAR

BAKGRUND

Programområdet Dalby är beläget väster om Henån
centrum och utgörs till största delen av dalgången
mellan Staberget i väst och Ängsberget i öst. I söder
avgränsas programområdet av den topografiska
skillnaden mellan ängsmarken och angränsande
berg och i norr av Stabergsbukten. Programområdet
omfattar ca 53 ha och består till stor del av jordbruksmark men även av skogsmark och tomtmark.
Största delen av området ägs av kommunen men
programområdet omfattar även ett antal privat ägda
fastigheter.

Henån är beläget på norra Orust och har ca 2000
invånare. Henån är kommunens centralort och har
Orusts största utbud av service, handel och fritidsaktiviteter. Dalby ligger strax väster om Henån
centrum och är en naturlig utveckling av samhället. I kommunens bostadsförsörjningsprogram
från 2016 är Henån utpekat som en av de viktigaste
platserna för bostadsbyggande. Översiktsplan 2009
pekar ut Dalby som utbyggnadsområde för nya
bostäder.
Det är viktigt att avgränsa ny bebyggelse på ett sätt
som säkerställer befintliga kvaliteter inom området
såsom den värdefulla jordbruksmarken samt naturoch strövområden med utsiktspunkter.
Planprogrammet är ett första steg i planprocessen,
inte ett färdigt förslag. I programskedet ges allmänhet, myndigheter och organisationer tillfälle att
komma med synpunkter tidigt i processen.

SYFTE
Det övergripande syftet med en planläggning av
Dalby är att skapa en planberedskap för bostäder i
Henån i attraktiva lägen på gång- och cykelavstånd
från centrum, skola och service. Syftet är även att
genom att stärka boendekvaliteter i området göra
Dalby till en mer attraktiv plats för utveckling av
ett varierat utbud av nya bostäder. En central del i
planläggningen är också att disponera området på
ett effektivt sätt där bostäder kan samsas med ett till
stor del bevarat jordbrukslandskap.
Boendekvaliteter som bevaras, tillskapas och stärks
är närhet till havet och naturen. Detta sker genom
landskapsanpassat byggande och utveckling av
odlingsmöjligheter, närrekreation, bad- och båtliv.
4
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
I Översiktsplan 2009 pekas Dalbyområdet ut som
område lämpat för bostadsutbyggnad. Strandområdet och badplatsen beskrivs som ett av områdets
stora natur- och rekreationsvärden.
Bostadsförsörjningsprogrammet som antogs 2016
anger ett mål om att det ska finnas planberedskap
för ca 500 bostäder på 10 år i hela kommunen.
Dessa bostäder ska framförallt lokaliseras till centralorterna Henån och Svanesund.
Henån ska stärkas som centralort och ha prioritet
1 gällande planberedskap för bostäder. Dalby lyfts
fram som det mest prioriterade och största bostadsutvecklingsprojektet i Henån.
Programområdet saknar idag detaljplan, området
gränsar i öster till detaljplanelagt område för Ängsberget och Henån-Ängsområdet.
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ALLMÄNNA INTRESSEN
En stor del av programområdet består av jordbruksmark. Jorbruksmarken används för odling av
grönsaker, spannmål och vall. Jordbruksmark är
viktig att bevara för att säkerställa framtida möjlighet
till matproduktion och skyddas i Miljöbalken 3 kap 4
§.
En del av programområdet berörs av riksintresse
för yrkesfiske enligt Miljöbalken 3 kap 5 § Områden
som ingår i riksintresse för yrkesfiske ska, så långt
det är möjligt, skyddas mot åtgärder som kan försvåra för yrkesfisket.
Inom programområdet finns områden av stort
värde för friluftsliv. Badplatsen vid Småholmarna
är ett sådant område som skall säkerställas som
närrekreationsområde. Programområdet ligger inte
inom riksintresse för friluftsliv enligt Miljöbalken 3
kap 6 §.
Programområdet i sin helhet berörs även av riksintresset Högexploaterad kust enligt Miljöbalken 4
kap 4 §. Riksintresset innebär att området har stora
natur och kulturvädren. Bestämmelserna i miljöbalken utgör dock inte något hinder för utveckling av
befintliga tätorter. Ett genomförande av programförslaget bedöms inte skada riksintresset.
Recipienten för dagvatten från området är vattenförekomsten Kalvöfjord. Åtgärder inom
programområdet får inte påverka vattenkvaliteten
enligt MKN vatten negativt i enlighet med Miljöbalken 5 kap.
Delar av programförslaget ligger inom strandskyddat område enligt Miljöbalken 7 kap. Strandskyddet
syftar till att säkra den allemansrättsliga tillgången
till strandområden och bevara goda levnadsvillkor för djur och växtlivet på land och i vatten. Det
utökade strandskyddet gäller generellt för programområdet. Det sträcker sig 300 meter ut i vattnet och
300 meter upp på land vid normalt vattenstånd.

EXPLOATERING AV JORDBRUKSMARK
Inom programområdet finns cirka 23 ha jordbruksmark. Största delen av marken används idag till
spannmålsproduktion och vallproduktion, men
även grönsaksodling och bete utgör en del av
användningen.
Merparten av bostadsbebyggelsen planeras koncentrerat längs dalgångens kanter, med majoriteten
i mer kuperat landskap, för att bevara den största
delen av jordbruksmarken. Bostadsbyggande möjliggörs på cirka 4 ha jordbruksmark. Även inom
dessa områden kommer utrymme för småskaligt
jordbruk säkras i form av exempelvis odlingslotter.
Enligt 3 kap 4 § i miljöbalken gäller att:
“Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk.”
I kommunens översiktsplan från 2009 är Dalby
utpekat som område för bostadsutbyggnad.
I kommunens bostadsörjningsprogram från 2016
konstateras att kommunens planberedskap behöver
stärkas för att kunna klara av framtida bostadsförsörjning. Stärkt planberedskap i Henån som
centralort ges i bostadsförsörjningsprogrammet
högsta prioritet av kommunens planuppdrag.
Kommunen menar med stöd i bostadsförsörjningsprogrammet att de 200-250 bostäder som planeras
i Dalby är centralt för kommunens bostadsförsörjning och därmed att betrakta som ett angeläget
allmänt intresse.
Kommunen har genomfört en översiktlig lokaliseringsutredning, Bilaga 1.1 Lokaliseringsutredning
Dalby. Där redovisas ställningstaganden kring planprogrammets ianspråktagande av jordbruksmark.
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NATURMILJÖ
Huvuddelen av programområdet är en dal som med
undantag av lite tomtmark utgörs av aktivt brukad
jordbruksmark samt ängsmark. Genom dalgången
rinner en bäck från Bön ut i Stabergsbukten.
Programområdet innefattar även ett skogsområde
på nordvästra delen av Ängsberget. Denna del av
programområdet utgörs av ett kuperat rekreationsområde med tät granskog och flera upptrampade
stigar, längre upp närmare de befintliga bostäderna
på Ängsberget är topografin plattare och växtligheten glesare med björk och andra lövträd.

FRILUFTSLIV OCH REKREATION
I nordväst avgränsas programområdet av
Stabergsbukten. I dess västra del finns brygga
längs bergskanten med akterförtöjningspålar. I
den nordöstra delen av Stabergsbukten finns en
kommunal badplats, Småholmarna, som är populär
under sommarmånaderna. Småholmarna är den
enda kommunala badplatsen på Orust.

6

Ytan framför Ängsvägens norra del har identifierats
som lämplig för utökning av parkeringen kring badplatsen vid eventuellt framtida behov. I övrigt bör
platsen behållas som öppen mark för rekreation.
Då marken är privat behöver markköp eller upplåtelse av mark ske om marken ska utvecklas utifrån
planprogrammets intentioner. Området är strandskyddat och all ny markanvändning behöver prövas
mot strandskyddslagstiftningen.

2009 gjordes en naturinventering av programområdet. Inventeringen visar att strandområdet vid
inre delen av Stabergsbukten har höga naturvärden.
Området inhyser sällsynta växter och är mycket
värdefullt för fågellivet. Kommunen bör främja bete
och/eller slåtter på strandängarna i syfte att uppnå
en kontinuerlig hävd.
Jordbruksmarken samt området kring bäcken
som rinner ut i Stabergsbukten har klassningen
lägre naturvärden. I detta område finns rödlistade
Orustbjörnbär, vilket även återfinns i skogsområdet
i närheten av bostadsområdet på Ängsberget. På
Ängsberget finns också olika sorters lövträd och i
den övre delen av området ökar inslaget av barrträd.

Inom programområdet finns ett flertal stenmurar
och gärdesgårdar. De bedöms ha ett kulturhistoriskt
värde som spår av tidigare markanvändning, och
bidrar till områdets karaktär.
Ny bebyggelse föreslås anpassas till stenmurar och
gärdesgårdar i så hög grad som möjligt. Aktsamhet
om dessa bör även vidtas i byggskedet.

KULTURMILJÖ
Kulturmiljön kan sägas vara vår gemensamma
historia på platsen så som den avspeglar sig i
landskapet och bebyggelsen runt omkring oss.
Kulturmiljövården syftar framförallt till att skydda
karaktärsdrag och sammanhang i kulturmiljön.
En arkeologisk utredning av området har gjorts i
samband med programarbetet. Syftet med utredningen var att ta reda på om det finns okända
fornlämningar i området. Utredningen visar att
det finns sju tidigare okända fornlämningar, samtliga i den östra delen av programområdet. Dessa
utgörs av fem förhistoriska boplatser, en eller flera
kolningsgropar samt bebyggelselämningar från
Rosenkasen gård.
En torpruin på Ängsberget (Röra 275) har iordningställts med bland annat informationsskyltar. Ny
bebyggelse föreslås anpassas till lämningen då den
bedöms ha pedagogisk potential.
Vid förundersökning kunde två av fornlämningarna
undersökas och tas bort, vilket innebär att skyddet
enligt kulturmiljölagen inte kvarstår. En av fornlämningarna kunde avgränsas gentemot planförslaget.
Lämningen har fortfarande lag skyddet kvar. De fyra
resterande fornlämningarna har fortfarande fornlämningsstatus och är lokaliserade inom planerad
bostadsbebyggelse och vägdragning. Kommunen ska
i detaljplaneskedet ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen om att utföra arkeologisk slutundersökning
för att kunna genomföra planerad bebyggelse.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Inom programområdet förekommer enstaka
bostadshus medan angränsande områden
huvudsakligen utgörs av sammanhängande bostadsområden, mestadels bestående av friliggande villor.
Bebyggelsen inom programområdet innehåller
flera olika karaktärsdrag men merparten är äldre
jordbruksbebyggelse av traditionell karaktär.
Bostadshusen har typiskt bohuslänskt formspråk
men det förekommer även låga fritidshus från 50och 60-talet och några bostadshus med modernt
formspråk.
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INFRASTRUKTUR

GEOTEKNIK

TRAFIK

2009 gjordes en översiktlig geoteknisk utredning
för programområdet. Denna utredning kompletterades 2018 med bergteknisk undersökning,
stabilitetsundersökningar samt radonmätningar.
Utredningen visade att de geotekniska förhållandena varierar inom programområdet. Den generella
bedömningen är att området är lämpligt för
bostadsbebyggelse.

Programområdet angörs från nordöst via Ängsvägen och från syd via Dalbyvägen. Båda vägarna är
avsedda för fordonstrafik. Ängsvägen är primär
anslutningsväg från Henån samhälle och väg 160
till Uddevalla och Stenungsund. Vägen som löper
igenom programområdet är smal, slingring och
saknar gång och cykelväg.
Det genomsnittliga flödet av trafik per dygn är 2102
fordon på Ängsvägen vid rondellen i Henån centurm. Det är många faktorer som bidrar till flödet.
Butikerna vid torget och villaområdet på Äng är de
områden som alstrar mest trafik till Ängsvägen. De
befintliga bostäderna i Dalbyområdet alstrar relativt
lite trafik i dagsläget.
Programområdet ligger direkt väster om Henåns
samhälle och har därmed gång och cykelavstånd till
centrum med service och handel. Från Henån centrum går ett större antal busslinjer inom kommunen,
samt bussar till Uddevalla, Stenungsund och Göteborg. I programområdets östra del ligger hållplatsen
Svängen för skolbuss och anropsstyrd trafik.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Bredband är utbyggt i området. Det kommer därför
vara möjligt att ansluta de nya bostäderna när de är
färdigställda.
VATTEN OCH AVLOPP
Det kommunala vatten- och avloppsnätet är framdraget till programområdets nordöstra hörn.
Ledningarna är dimensionerade så att de klarar att
ansluta den nya bebyggelse som planeras i Dalby.

Jordlagren i dalen består till största del av lera.
Stabiliteten bedöms vara tillfredsställande för
enplanshus. Högre byggnader bör pålas beroende
på jorddjup på grund av risken för sättningar. I
anslutning till bäcken erfordras lastrestriktioner,
erosionsskydd samt avschaktning vilket ska arbetas
in i detaljplanen.
I geotekniskt PM från SGI (2009) anges att ett färskt
skred iakttagits vid vägen i områdets sydvästra del.

BERGTEKNIK
Berget inom programområdet har en benägenhet
att spricka, vilket ställer höga krav på försiktig och
skonsam sprängning, speciellt där ny bebyggelse
föreslås nära befintliga byggnader.
Innan sprängning ska berget rensas och skrotas
från lösa block och besiktigas av bergsakkunnig.
Efter det kan schakt- och sprängarbeten påbörjas.

Orust kommun har två vattentäkter en grundvattentäkt och en ytvattentäkt. Den samlade vattendomen
uppgår till 1,3 miljoner kubik. Årligt uttag ligger på
ca 800-900 000 kubik per år. Alltså finns i dagsläget
en marginal på ca 400 000 kubik per år.

I södra delen av området får inte bebyggas inom 20
meter från vertikal skärning då risk föreligger för
blockutfall. Östra delen av området (Rosekasen)
får inte bebyggas inom 20 meter från släntkrön
på grund av risk för blockutfall. Innan berg- och
schaktarbeten påbörjas ska området besiktigas av
bergsakkunnig.

Orust kommun har sedan några år tillbaka ett
nödvattenavtal/reservvatten-avtal med Uddevalla
kommun. Det är ett två parts avtal så vi kan leverera
vatten till dem och de kan leverera till oss. Avtalet är
på 20 l per sekund.

Bergsmassan i området har generellt en hög halt
av glimmer och kan därför vara olämplig för
krossproduktion. Innan berget används som utfyllnad ska det analyseras för att säkerställa att det
lämpar sig för ändamålet.

I dagsläget har kommunen sju reningsverk.
Reningsverken på västra sidan ön är högt belastade
sommartid. I övrigt är belastningen jämn. År 2025
ska Ellös reningsverk vara ombyggt och utbyggt
med kvävereduktion. Då kommer reningsverket
klara en belastning på 20 000 personer. Fram till
2035 kommer de övriga reningsverken läggas ner,
och anslutas till Ellös reningsverk.

Radonmätningarna visade att nivåerna ligger inom
spannet för låg- normalradonmark.

Kapaciteten på VA-nätet bedöms vara tillräcklig för
den nya bebyggelse som föreslås i planprogrammet.
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I de bergiga områdena i programområdets kanter är
risken för sättningar små och stabiliteten i områdena bedöms vara god. Grundläggningen bedöms
kunna utföras med platta på mark.

FÖRORENAD MARK
I närheten av programområdet finns tre potentiellt
förorenade objekt enligt Länsstyrelsens EBH-karta.
Samtliga gäller kvarts- och fältspatsgruvor med
branschriskklass 3. På grund av berggrundens
sammansättning och typen av gruvor är den största
risken för föroreningar att gruvhålen använts som
avstjälpningsplats. Därför bedöms vattenfyllda gruvhål som en större risk då dess botten ej är synlig.

o

70_Hav_möter_land_2013

november 16, 2018

Objekt 155315 består av flera vattenfyllda gruvhål,
men topografin gör att ingen avrinning sker mot
exploateringsområdena. Det bedöms därför inte
utgöra någon risk för påverkan inom planområdet.
Vid utredning av eventuella förorenade sediment
vid eventuell båtplatsutveckling bör eventuell påverkan från detta objekt beaktas.
Vid Objekt 155324 har under platsbesök inga spår
hittats. Risken att det skett någon avstjälpning på
platsen bedöms därför liten då inga djupa gruvhål
påträffats.
Objekt 155261 består av ett vattenfyllt gruvhål,
med avrinning mot programområdets östra del.
Placeringen är dock brant och otillgänglig och
gruvhålet nås via en smal stig, vilket gör att avstjälpning på platsen bedöms som mindre sannolikt. Då
dumpning inte helt kan uteslutas föreslås vidare
undersökning av detta objekt i detaljplaneskedet.

Zon 4, under 2,3 m
Zon 3, mellan 2,3 och 2,8
Zon 2, mellan 2,8 och 3,3
Credits not available.
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Gemensam anläggning:
Fördröjning, filtrering
och bevattning

STIGANDE VATTEN
Klimatförändringar orsakar både havsnivåhöjningar
och fler extrema vädersituationer, vilket orsakar
översvämningar från hav, sjöar och vattendrag.
Credits not available.

Inom fastighet:
Fördröjning och
filtrering
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Idag är höga vattennivåer vid stormar och oväder ett
faktum, vilket även förväntas bli ett större problem
i framtiden. I samband med planprogrammet för
Henån centrum har analyser och utredningar kring
vattennivåer i dag och i framtiden gjorts. Idag ligger
högsta vattennivå vid stormar på +1,45 över medelvattennivån. År 2050 förväntas nivåerna stiga till
+1,60, år 2070 + 1,80 och år 2100 +2,15.

DAGVATTEN OCH SKYFALL
I dagsläget hanteras dagvattnet inom programområdet med naturlig infiltration då en relativt liten del
av programområdet utgörs av hårdgjorda ytor. Då
landskapet sluttar ner mot havet sker ingen större
naturlig ansamling av dagvatten. Endast enstaka
kommunala dagvattenledningar har anlagts under
Ängsvägen. Genom jordbrukslandskapet rinner
en bäck där dagvatten ansamlas för att rinna ut i
Stabergsbukten. Bäcken går relativt rakt genom
åkrarna i programområdets norra del.
För att minska belastningen på Kalvöfjord som
är recipienten för dagvattnet i området kommer
fördröjningsåtgärder bli aktuella. Prognosen för
framtiden är ökade nederbördsmängder och mer
frekventa skyfall. Tillsammans med en större andel
hårdgjorda ytor bidrar detta till ett större behov av
dagvattenhantering i området.

Eftersom Dalby och Henån centrum ligger intill
varandra kan samma nivåer antas bli verklighet i
även i Dalby. Föreslagen ny bebyggelse riskerar inte
att översvämmas eftersom den ligger på nivåer över
+ 3,4 m.
Planområdets huvudsakliga tillfartsväg Ängsvägen
har en lågt liggande passage inom programområdet
för Henån centrum. Höjning av denna vägsträcka
planeras inom planprogrammet för Henån centrum. Om Ängsvägen skulle översvämmas är
tillkommande bebyggelse tillgänglig via Dalbyvägen
och Rosekasevägen.
De vägar som riskerar att drabbas är vägen till
Småholmarnas badplats samt vägen till båtplatserna
inom programområdet. Tillgängligheten till dessa
platser kan komma att försämras vid höga vattenstånd.
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PROGRAMFÖRSLAG
Programområdet Dalby om ca 53 ha är beläget
väster om centrala Henåns samhälle och består av
områden för möjlig bostadsutbyggnad. Här föreslås
totalt 200-250 nya bostäder. Kartan intill visar inom
vilka områden den nya bebyggelsen är aktuell samt
vilka nya vägar som är aktuella. Den visar även
vilken mark som avses bevaras för jordbruksändamål eller som naturmark.

TECKENFÖRKLARING
Område för nya bostäder
Privat fastighet, möjlig bostadsutveckling
Jordbruksmark
Skog
Befintliga bostäder
Öppen yta för rekreation/lek
Värdefullt strandområde
Parkering
Befintligt hamnområde

B

Föreslaget utveckling av hamn

e

Dagvattendammar
Befintlig väg
Bef.
bostad

Ny väg

Bef.
bosta

Ny gång-cykelväg

2 Norra
Göpedalen

Ny gångstig

40-60 bostäder

Bäck
Strandskyddsgräns

Bef.
bostad

Föreslagen plats för fågeltorn
Bef.
bostad
Bef.
bostad

Be
bo
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Befintlig
badplats

Möjligt utredningsområde
för fler båtplatser

Båtplatser

Parkering
hamn

Värdefullt strandområde

Bef.
bostad

Parkering
badplats

Bef.
bostad
Bef.
bostad

Rekreation

Jordbruksmark

B.2 Stabergets fot

ev. förtätning småhus
Bef.
bostad

ad

Bef.
bostad

Bef.
bostad

Bef.
bostad
Bef.
bostad

1.2 Rosenkasen

ca 130-150 bostäder
Jordbruksmark

ef.
ostad

1.3 Ängsbergets fot

Bef.
bostad

40-60 bostäder

Bef.
bostad

1.3 Högelid

10-20 bostäder
Bef.
bostad
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NY BEBYGGELSE

1.1

Den nya bebyggelsen ska anpassas varsamt till de
historiska förutsättningarna och stor hänsyn ska
tas till områdets topografi, natur- och kulturmiljö.
Programförslaget utgår ifrån en idé om blandad
bostadsbebyggelse, anpassad till den befintliga
naturen och topografin. Upplevelsen att bo och röra
sig nära naturen skall vara tongivande.

Området föreslås innehålla radhus och parhus i
en skala på 1-3 våningar. Området bedöms kunna
inrymma ca 40-60 nya bostäder. Tillfart till det nya
området planeras ske via Ängsvägen, som breddas
och utvecklas med ny gång- och cykelbana.

Lämpliga delar för ny bostadsbebyggelse har i programmet avgränsats från natur- och kulturmiljöer
som bevaras för friluftsliv, rekreation, jordbruk och
biologisk mångfald. Förslaget utgår ifrån befintlig
struktur i landskapet där 4 områden pekas ut för
möjlig bebyggelse.
Tillkommande bebyggelse skall vara energisnål
och uppvärmningen skall ske på ett hållbart sätt.
Förutsättningarna för en gemensam uppvärmning
skall undersökas under det fortsatta planarbetet.
Passivhus och plusenergihus är exempel på energisnål bebyggelse. Möjligheten att utnyttja tak för
solenergi ska beaktas för husens utformning och
orientering.

ÄNGSBERGETS FOT

Den nya bebyggelsen ska anpassas till landskapet
genom att den placeras nära bergets fot. Dalgången
hålls i största möjliga mån visuellt intakt. Byggnaderna kan öka både i höjd och bredd ju närmre
bergsfoten de kommer. Den nya bebyggelsen bör
placeras så att viktiga utblickar från befintlig bebyggelse bevaras.
Den nya bebyggelsen föreslås gestaltas som en
modern version av den traditionella radbyn, en
blandad småskalig bebyggelse som följer lokalgatan
samt tillhörande nyttoträdgårdar. Området skall
vara en varierad miljö med omsorg om gaturummet, som är välkomnande att röra sig i även om
man inte bor i området.

Bebyggelseområdena finns utsatta med nummer
i programkartan på sid 10-11 och på efterföljande
sidor beskrivs hur områdena kan gestaltas.
Marken inom programområdet ägs till största del av
kommunen. Markköp, markbyten och fastighetsreglering kan komma att bli aktuella för att genomföra
exploatering, utbyggnad av allmänplats och infrastruktur, detta utreds mer i kommande detaljplaner.
Kommunen kommer då att kontakta berörda markägare.

Hestra parkstad. Niels A torp och Stein Halvorsen
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1.2

ROSEKASEN

Här föreslås 130-150 nya bostäder uppe på höjden
mellan cirka +30 och +70 meter över havet. Bostäderna föreslås fördelas på flerbostadshus samt
enbostadshus, par- och radhus.
I områdets västra delar längs bergskanten föreslås
rad/parhus och flerbostadshus som klättrar upp
för berget. Med västerbalkonger ut mot dalgången
och havet som erbjuder fina utsiktslägen. Mellan
byggnaderna bör bergstopparna sparas. Genom
att skapa rum mellan byggnaderna där träd och
vegetation sparas minskar den nya bebyggelsens
siluettverkan från dalgången och området upplevs
smälta in i den befintliga naturmiljön, samtidigt
som utsiktsplatser skapas. Bakomliggande högre
bebyggelse kan gå upp i höjd då de förläggs nedanför bergstoppar och tar visuellt stöd i terrängen.
Sprängning ska begränsas i så stor utsträckning
som möjligt.
Bebyggelsen bör vara visuellt sammanhållen,
avseende färg, material och karaktär vilket skapar
grannskapskänsla och igenkänning. Bebyggelsen
måste anpassas till terrängen så att tillgänglighetskraven tillgodoses.

1.3

HÖGELID

Här bedöms 10-20 nya bostäder i mindre flerbostadshus alternativt enbostadshus, parhus eller
radhus få plats. Byggnaderna skjuts in mot höjdryggen i en naturlig ficka. Den nya bebyggelsen ska
anpassas så att befintlig bebyggelses utsiktsmöjligheter i möjligaste mån bevaras.
Eftersom den föreslagna bebyggelsen ligger högre
i terrängen än merparten av den äldre befintliga
bebyggelsen, kan husen i större utsträckning ges
ett eget, mer modernt uttryck i form, gruppering
och material. Bebyggelsen bör ändå vara lågmäld
och underordna sig eller samspela med landskapets
karaktärsdrag.
Lämpliga delar för ny bostadsbebyggelse ska
avgränsas från delar som bör bevaras för lek och
rekreation. I området föreslås det också finnas plats
till odlingslotter och andra gemensamma ytor.
Tillfart till de nya husen ska lösas med ny väg som
sträcker sig genom området. Gatans utformning ska
bidra till grannskapskänsla, byggnaderna ska placeras så att sammanhållna rum skapas längs gatan.

En ny anslutningsväg planeras från dalen upp på
höjden där de nya bostäderna placeras. Vägen har
detaljstuderats för anpassning till terrängen. Det
nya bostadsområdet kopplas till centrum och skolområdet med nytt gång- och cykelstråk på bergets
östsida samt en lokalgata som ansluter till Rosenkasevägen.

Nysäter Mölnlycke. Sweco Architects

Kvarnskogen. Brunnberg & Forshed

13

2

NORRA GÖPEDALEN

Här föreslås 40-60 nya bostäder i form av flerbostadshus samt några enbostadshus. Förslagsvis
placeras husen i grupper som bildar gårdar. Kvartersstrukturen möjliggör gemensamma gårdar där
det finns möjlighet till odlingsytor eller uppsamling
av regnvatten som kan förvaltas gemensamt av de
boende i området. Gårdarna kan också inhysa plats
för lek och rekreation som gynnar det sociala livet i
området.
Den nya samlade bebyggelsen föreslås få trädgårdsstadens ideal. Trädgårdsstaden skapar
förutsättningar för gott socialt liv genom blandad
småskalig bebyggelse samt tillhörande nyttoträdgårdar och allmänna platser. Det gör trädgårdsstaden
till en varierad och välkomnande miljö att röra sig i
för en promenad, även om man inte bor i området.
Området bör ges en egen och tilltalande identitet. Samtliga byggnader bör följa gemensamma
gestaltningsprinciper med variationer inom ett
sammanhållande tema. Området föreslås få infartsväg via den befintliga Dalbyvägen.

Tham, Videgård, Hansson Arkitekter. Villa Karlsson

B.

STABERGETS FOT

In detta område bedöms en förtätning med plats
för ett mindre antal nya enbostadshus vara lämplig.
Närheten till havet och strandängens vackra utbredning gör tomterna attraktiva med möjlighet till fina
utsiktslägen.
Tomterna bör förläggas till de lite flackare partierna. Bebyggelsen ska anpassas till befintliga hus
och kulturmiljön, samt samspela med landskapets
karaktärsdrag och befintlig bebyggelse.
Infarter till ny bebyggelse bedöms lösas via befintliga vägar.

Trädgårdsstad i Amhult. Wahlström och Steiner Arkitekter

Sands hus. Thomas Marcks
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Andelsjordbruk

Hjortshøj andelssamfund, Danmark
Andelsjordbruk kombinerat med byggemenskap

LOKAL MATPRODUKTION

En del av programområdet kommer att avsättas för
odlingslotter, grannskapsodling som drivs av de
boende. Kommunen ser även att småskalig, lokal
matproduktion kan ske genom avtal med lokal
grönsaksproducent eller genom så kallade andelsjordbruk.

Huvuddelen av jordbruksmarken i dalen föreslås
bevaras som jordbruksmark. Kommunen äger den
största delen av marken och avser att utnyttja den
på ett sätt som gynnar den lokala matproduktionen.
I de fall åkermarken inte odlas bör den användas
som betesmark. Vid djurhållning bör dock spridning av allergener beaktas i bostadsnära lägen.
Detaljplanen bör utformas för att minska risken
för konflikt mellan de olika markanvändningarna.
I bostadsnära lägen kommer kommunen även att
tillse att den kommunala marken brukas på ett
sådant sätt att störningar i boendemiljön minskas.
Ekologiska fördelar med lokal, småskalig matproduktion är bland annat att det bidrar till ett rikt
odlingslandskap, lokala näringskretslopp samt
minskat behov av transporter. Vidare bidrar lokal
matproduktion till ökad kunskap om matens väg
från jord till bord. Odlingen blir en tillgång i boendemiljön.
Sociala fördelar med lokal matproduktion är att
odlingsområdet kan utgöra en naturlig mötesplats
genom vilken sociala nätverk byggs upp och därigenom en känsla av samhörighet. Odlingsplatsen kan
även utgöra en arena för sociala aktiviteter såsom
arbetsdagar och skolaktiviteter. Vidare kan lokal
matproduktion genom andelsjordbruk eller i form
av odlarföreningar bidra till grannskaps-gemenskap
och områdets identitetsskapande.

Genom avtal med lokal matproducent kan lokalproducerade livsmedel säljas till konsument t.ex.
genom livsmedelsprenumerationer. Andelsjordbruk
syftar till att gynna småskalig och lokal matproduktion genom att konsument och producent
upprättar ett direktavtal som gynnar båda parter.
I avtalet bestäms kostnader, antal leveranser och
betalningssätt. Konsumenten köper en del av
årets produktion, betalar i förväg och får sedan
regelbundna leveranser under säsong. Att dela på
skörden med dess risker och belöningar ger producenten en tryggad avsättning och konsumenten
närproducerade färska grönsaker.
För att skapa bra förutsättningar för matproduktion krävs infrastruktur såsom tillgång till vatten
och lokaler för maskiner, redskap och lagring av
grönsaker. Förråd, lager och andra byggnader som
faciliterar odlingen kan uppföras på kommunal
mark men bör placeras med hänsyn till dalens landskapsbild.
För att tillvarata regnvatten föreslås att bäcken
som rinner genom området byggs ut med dammar.
I dammarna samlas regnvatten som sedan kan
användas på odlingarna. Dammarna blir alltså både
en del i dagvattenhanteringen och odlingen.
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NATUR OCH REKREATION
Stora delar av dalen bevaras som jordbruksmark
och större delarna av Rosenkasen och Ängsberget
bevaras som naturmark. Dessa områden erbjuder
vackra natur- och kulturupplevelser och bedöms
som viktiga att hålla orörda.
Vid en utveckling av Dalbyområdet ökar förutsättningarna och vikten av att iordningställa stråk som
binder samman den nya bebyggelsen inom programområdet. Utgångspunkten bör vara att ge platser
och offentliga stråk inom programområdet en enkel
och tydlig utformning samt främja närrekreation
och friluftsliv.
I mitten av programområdet flyter en mindre bäck
genom dalgången, från Bön till Stabergsbukten.
Utmed bäcken föreslås en promenadslinga för att
tillgängliggöra det natursköna friluftsområdet och
knyta samman de föreslagna bebyggelseområdena.
I delområde 1.1, Ängsbergets fot föreslås slingan
ansluta i norra delen av området och fortsätter till
den kommunala badplatsen och ner mot den befintliga gång - och cykelvägen mot centrum. I västra
delen av programområdet kan slingan anslutas till
delområde B, Stabergets fot och fortsätter därifrån
till båtplatserna. Gångslingan föreslås även anslutas till den nya bebyggelsen i delområde 2, Norra
Göpedalen där Stabergsvägen övergår till Dalbyvägen.
Slingan skapar möjligheter för såväl boende
som besökare i Henån att röra sig utmed
Stabergsbuktens vackra strandäng och tillgängliggör
promenad till bryggorna i nordväst och badplatsen
vid Småholmarna. Badplatsen föreslås bibehållas
och utvecklas efter behov. Badplatsen ska vara kvar
i kommunal förvaltning.

GRÖN INFRASTRUKTUR
Dalgången som löper genom programområdet är en
del av ett större grönt stråk, från Stabergsbukten via
Bön och Utgård. Genom att hålla dalgångens mitt fri
från bebyggelse bevaras den gröna kopplingen.
Genom att utnyttja den befintliga bäcken för öppen,
multifunktionell dagvattenhantering tillskapas dammar
i anslutning till befintligt vattendrag vilket kan främja
biologisk mångfald och minska föroreningar som når
recipienten.
Genom att en del av jordbruksmarken används för småskalig och diversifierad odling kan biodiversiteten inom
odlingsmarken ökas.
I kommande detaljplanearbete föreslås gröna korridorer inom bebyggelsen prioriteras, framför allt på
Ängsberget. Vidare föreslås även ytor inom kvartersmark användas för att främja biologisk mångfald.
Skogs- och ängsmark föredras framför gräsmattor och
hårdgjorda ytor.
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VATTENANVÄNDNING
Den befintliga hamnen i programområdets nordvästra
del föreslås kompletteras med fler båtplatser. Förslagsvis anläggs ytterligare bryggor längs med Staberget. De
befintliga båtplatserna ägs och driftas av en privat aktör.
För att bevara grunda havsbottnar och ålgräsbeståndet i viken bör brygganläggning inom
ålgräsvegetation samt muddring undvikas. Enligt biologisk inventering av de marina bottnarna i viken är
dock vattendjupet mer än tillräckligt för längs berget
i nordväst för att kunna utöka antalet båtplatser där
utan att skador på botten uppkommer. Djupet längs
med berget är ca 5 meter.
I nuläget finns ingen vågbrytare vid båtplatserna.
Att lägga ut en flytande vågbrytare bedöms vara
möjligt men kan medföra viss risk för igenslamming och nedfallande organiskt material. Behovet
av detta utreds vidare längre fram i processen.
Naturvärdesinventeringen som togs fram 2009
bedöms till viss del vara föråldrad. Det gäller särskilt bedömningen av de marina naturvärdena, då
praxis kring bedömning av dessa förändrats och
miljökrav på exploatering i vattenområden skärpts.
Kommunen bedömer att ytterligare utredning krävs
för att kunna säkerställa huruvida en utökning av
antalet båtplatser är lämpligt eller inte. Förslaget
utreds i sådana fall i ett eget ärende och är inte en
del av kommande detaljplaner.

INFRASTRUKTUR
En utbyggnad av bostäder i Dalbyområdet innebär
en ökning av trafikrörelser i Henån. Den tillkommande bebyggelsen kommer att medföra en högre
trafikbelastning på Ängsvägen. Därför föreslås en
breddad matarväg (1) med tillhörande gång- och
cykelväg som kopplar ihop de nya bebyggelseområdena med centrala Henån.

Inom ramen för planprogrammet för Henån C har
en bullerutredning genomförts där tillkommande
bebyggelse i Dalby tagits med i beräkningarna. Den
visar att bullernivåerna för befintlig bebyggelse är
under gränsvärdet för den mest trafikerade delen av
Ängsvägen inom programområdet för Henån Centrum. Således bedöms inte heller bullernivåerna för
de mindre trafikerade delarna av Ängsvägen utgöra
något hinder för utbyggnaden av Dalby.

Breddningar av Ängsvägen föreslås till 5,5 meter.
Bredden medger med god mötesmarginal mellan
personbilar lastbilar. En intilliggande gång- och
cykelbana föreslås som en förlängning av befintlig
gång- och cykelbana utmed Ängsvägen fram till
Stabergsvägen.
Området Rosenkasen föreslås kopplas samman med
befintlig bebyggelse på Ängsberget med en lokalgata (2) som ansluter till Rosenkasevägen. Ungefär
hälften av trafikflödet mot Henån C/väg 160 som
genereras av den nya bebyggelsen på Rosenkasen
bedöms enligt trafikutredning 2020 gå via Rosenkasevägen och Bråtenvägen. Bedömningen är att
befintligt vägnät har tillfredställande kapacitet.
Trafiken på Dalbyvägen mot Utgård kommer sannolikt att öka något. Detta gäller främst vid utbyggnad
av västra delen. Vid detaljplanering av västra delen
av dalen kommer eventuellt behov av åtgärder på
Dalbyvägen mot Utgård utredas. Ett mindre antal
trafikrörelser i denna riktning kommer även genereras av utbyggnaden av östra delen av Dalby men
bedöms inte påverka framkomligheten negativt.
Att koppla den nya bebyggelsen på Ängsberget både
mot Röravägen och Dalby gör bebyggelsestrukturen
i Henån mer sammanhängande och integrerad. På
så sätt får befintlig och planerad bebyggelse närmre
till målpunkter såsom bad, hamn och centrumfunktioner vilket ökar boendekvalitet och attraktivitet.
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För att främja rörelserna till fots och på cykel
föreslås en ny gång- och cykelväg (3) från området
på Rosenkasen till Nyhagenvägen. Från Nyhagenvägen går en befintlig gång-och cykelväg ner till
Henåns skola. Gång- och cykelvägen löper längs
Rosenkasens nordostsluttning med utsikt över
Henåns centrala delar. Gång- och cykelvägen gör att
området får en nära koppling både till den befintliga bebyggelsen på Ängsberget, Henåns skola och
Henåns centrum.
För att förbättra möjligheterna att gå och cykla
mellan Dalby och Henåns centrum föreslås den
befintliga gång och cykelvägen läggs med Ängsvägen breddas. Huvuddelen av sträckan bör breddas
till 2,5 m men då det är trångt mellan intilliggande
fastigheter kan den ibland göras något smalare.
Inom bostadsområdena skall gång och cykeltrafikanter prioriteras och lokalgator ska utformas
därefter.

Henåns
skola
Ängsbergets
förskola
GC-vägen gör att området får en nära koppling både till den befintli000
ga bebyggelsen på Ängsberget, Henåns skola och1:3Henåns
centrum.
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VATTEN OCH AVLOPP
De VA-ledningar som den nya bebyggelsen kommer
anslutas till är dimensionerade för att kunna
hantera den planerade bebyggelsen i Dalby, dock
kommer en anslutning av fler bostäder kräva att
pumpstationer i Henån uppgraderas. För den högt
belägna bebyggelsen kommer tryckstegring att
krävas.
Vattenposter med släckvatten (600 l/minut) krävs i
området, i enlighet med VAVP-83.
Nya bostadsområden kommer stegvis att införlivas i
det kommunala verksamhetsområdet. För befintlig
bebyggelse införlivas de som har en otillfredställande VA-situation i nuläget, vilket bedöms i samråd
med fastighetsägare och kommunens miljöenhet.
DAGVATTEN
Området sluttar ner mot Stabergsbukten och
recipienten för avrinning är Kalvöfjord. För att
hantera ökade nederbördsmängder och en större
andel hårdgjorda ytor krävs fördröjningsåtgärder
i dagvattensystemet för att minska belastningen
på recipienten. Främst öppna dagvattenlösningar
föreslås för programområdet. Exempel på detta
är dagvattendammar, meandering av bäcken och
svackdiken. Dessa bedöms även kunna bidra till
goda boendemiljöer, biologisk mångfald samt bidra
till vattenförsörjningen av odlingsmarken. Lokala
dagvattenlösningar undviker att öka flödet till det
redan belastade dagvattensystemet i Henån.
Introduktionen av nya dagvattenstrukturer kan även
genom naturlig filtrering minska föroreningar från
åkermark i recipienten. På så vis kan förslaget innebära en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna
för vatten. Fördröjning och filtrering innebär även
att partiklar från bebyggelse och trafik hanteras
innan de når recipienten.
Östra delen av Ängsberget är avrinningsområde ned
mot Trollskogsvägen, vilket ställer krav på lokalt
omhäntertagande av dagvatten, vilket kommer utredas närmare i detaljplaneskedet.
Drift av dagvattendammarna föreslås införlivas i det
kommunala verksamhetsområdet och finansieras
via VA-taxa.
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MKN VATTEN
Kalvöfjord har idag måttlig ekologisk status. Målet
är att vattenförekomsten ska nå god ekologisk status
2027.
Miljökonsekvenstypen övergödning har förbättrats
från otillfredställande till måttlig under senaste
förvaltningscykeln.
Dagvattenutredningar kommer att tas fram för
de detaljplaner som programmet ligger till grund
för, som redogör för såväl fördröjning som rening.
Utredningen skall inkludera klimatförändringsperspektivet för att hantera prognosen med ökade
nederbördsmängder. Förändring i föroreningsinnehåll mellan före och efter utbyggnad kommer också
att inkluderas.
Kommunens initiala bedömning är att programområdet har goda förutsättningar för att tillskapa en
långsiktigt hållbar dagvattenhantering, på grund
av de stora mängderna vegetation och genomsläpplig mark samt dess naturliga lutning. Utifrån detta
bedöms förslagets dagvattenhantering kunna ha en
positiv effekt på miljökvalitetsnormerna för vatten.
Utbyggnaden av VA-infrastruktur till nya områden
förbättrar förutsättningarna att ansluta befintliga
fastigheter vilket bedöms kunna leda till minskad
påverkan från enskilda avlopp.
Miljökonsekvenstypen flödesförändringar har
bedömts som måttlig och kvalitetsfaktorn hydrografiska villkor bedöms som otillfredsställande.
Befintliga fysiska strukturer såsom bryggor, pirar,
småbåtshamnar och musselodlingar bedöms ha en
negativ påverkan enligt Länsstyrelsen.
Hur en eventuell utökning av båtplatser inom programområdet skall kunna genomföras utan negativ
påverkan på MKN är inte klarlagt. Detta föreslås
prövas i ett eget ärende om förslaget utreds vidare.

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN

•

Kommunen gör bedömningen att projektet inte
kommer att medföra betydande miljöpåverkan. En
miljöbedömning är således inte aktuell. Ställningstagandet grundar sig på att ett genomförande inte
påverkar något Natura 2000 område eller omfattas
av kriterier för betydande miljöpåverkan enligt
bilaga 4 till MKB-förordning (SFS 2005:356). Ställningstagandet grundar sig på följande motiv:

Jordbruksmarken som bevaras utvecklas genom
matproduktion i form av småskalig diversifierad
odling. Kommunen som markägare eftersträvar
att upplåta odlingsmarken för ett ekologiskt
hållbart jordbruk.

•

Utbyggnaden av dagvattenlösningar bedöms
kunna ha en positiv inverkan på statusen på
Kalvöfjord enligt miljökvalitetsnormerna i och
med att belastningen i avseende på näringsläckage kan minskas

•

Förslaget bedöms inte ha en negativ inverkan på
statusen på Kalvöfjord enligt miljökvalitetsnormerna då filtrerande dagvattenlösningar partiklar
från bebyggelse och trafik ej når recipienten.

•

Utbyggnaden av kommunalt verksamhetsområde
för VA bedöms kunna ha en positiv inverkan på
MKN vatten då enskilda avlopp avvecklas.

•

Miljöpåverkan kommer att vara förutsägbar i
tid och rum då planprogrammet syftar till en väl
reglerad bebyggelse inom ett avgränsat område.

•

Påverkan på områdets naturvärden, i form av
väg och bebyggelse, ska begränsas genom att
placeras på naturliga platåer i anslutning till
befintlig bebyggelse, samt utföras varsamt och
naturanpassat. Områden med höga naturvärden (se s. 7) bevaras och bebyggelsen sker med
avstånd från dessa med hänsyn till djurlivet.

•

Påverkan på landskapsbilden begränsas då ny
bebyggelse anpassas till omkringliggande miljö
och bebyggelsestruktur.

•

Planförslaget innebär att del av jordbruksmarken tas i anspråk för att tillgodose behovet av
bostäder. Dalby är i ÖP 2009 utpekat som utbyggnadsområde för nya bostäder. Kommunens
Bostadsförsörjningsprogram antaget 2016 anger
att detaljplaner för nya bostäder i området kring
Henån har prioritet. Bostadsförsörjningen är ett
väsentligt samhällsintresse, vilket, enligt MB,
är ett skäl att bebygga del av jordbruksmarken.
Bebyggelsestrukturen är utformad med syfte att
spara största delen av jordbruksmarken.

Om förslaget att utöka antalet båtplatser utreds
vidare kan den inte uteslutas att det utgör en betydande miljöpåverkan med hänvisning till 11 b i
bilagan till Miljöbedömningsförordningen. Detta
kommer i sådana fall prövas i ett eget ärende och de
kommande detaljplanerna omfattar inte strand- och
vattenområdet. Exploateringen inom detaljplaneområdena bör ses som separat från eventuell
utveckling av hamn för fritidsbåtar.
Denna bedömning baseras på programförslagets
omfattning och kommer att ses över utifrån hur
förslaget förändras i detaljplanen.
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PLANPROCESSEN
Planprogrammet är ett första steg i
detaljplaneprocessen. Planprogrammet syftar till att
i ett tidigt skede utreda förutsättningarna för bebyggelseetablering.

1. Detaljplan efter markanvisning
1.1 Ängsbergets fot, 40-60 bostäder
1.2 Rosenkasen, ca. 150 bostäder
1.3 Högelid, 10-20 bostäder
2. Detaljplan efter markanvisning
2.0 Norra Göpedalen 40-60 bostäder
B Stabergets fot,
förtätning av småhus via bygglov

Under programsamrådet har synpunkter inhämtats
från myndigheter, föreningar, sakägare och andra
som berörs. Efter programsamrådet har justeringar
av programhandlingen gjorts med anledning av
inkomna synpunkter.

MARKANVISNINGAR

B

2.0
,

Marken som kommunen äger är avsedd för markanvisning, där exploatörer kan gå in och skapa
områden med mer sammanhängande gestaltning
av god kvalitet. Med planprogrammet som grund
kommer bostadsområdena markanvisas i etapper. Mindre kompletteringar kan ges bygglov utan
detaljplan.
Markanvisningar sker enligt kommunens riktlinjer
genom markanvisningstävling, jämförelseförfarande
eller direktanvisningar. En kombination av dessa kan
användas i Dalby.
För att främja byggemenskaper kan lämpliga tomter
markanvisas via direktanvisningar till intresserade
gemenskaper. Detta kan ske som en egen markanvisning eller som en del av en markanvisning till en
större aktör.
I markanvisningarna har kommunen möjlighet att
sätta upp kriterier för byggnationen. Stor vikt skall
läggas vid gestaltning och användning av rummen
mellan husen samt kopplingen till omkringliggande jordbruksmark. Inkomna förslag kommer att
utvärderas av en bedömningsgrupp, ledd av Sektor
samhällsutveckling.

1.3

1.1

1.2

DETALJPLANER
Den eller de exploatörer som får markanvisning
tecknar markanvisningsavtal med kommunen. Därefter kommer detaljplaner att arbetas fram utifrån
inlämnade förslag, i samverkan med exploatören/
exploatörerna som får markanvisning.
Exploatören bekostar samtliga åtgärder som markanvisningen och detaljplanen medför. I samband med
att detaljplan antas, tecknas genomförandeavtal med
vald/valda exploatörer. Genomförandeavtalet säkerställer detaljplanens genomförande.
Kommande detaljplaneförslag med plankarta,
bestämmelser, tillhörande planbeskrivning och
illustration samt programsamrådsredogörelse
kommer att skickas ut på plansamråd. Efter korrigering av handlingarna ställs detaljplanen ut för
granskning och inhämtande av nya synpunkter
innan ett slutgiltigt förslag kan antas av kommunfullmäktige.
De områden som inte omfattas av etapp 1 och 2
enligt kartan till vänster föreslås inte detaljplaneras. Om förslaget att utöka antalet båtplatser utreds
vidare kommer detta prövas hos Länsstyrelsen som
ett eget ärende och inte omfattas av någon av de
kommande detaljplanerna.
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KOMMANDE UTREDNINGAR
I detaljplanearbetet krävs att en mer detaljerad
Gata-, VA- och dagvattenutredning genomförs för att
säkerställa att ledningsnät och vägar utformas på
lämpligt sätt. Dagvattenutredningen skall redogöra
för såväl fördröjning som rening samt innehålla förändring i föroreningsinnehåll mellan före och efter
utbyggnad samt inkludera klimatförändringsperspektivet för att hantera prognosen med ökade
nederbördsmängder
Innan byggnation kan påbörjas krävs vidare
utredning och utgrävning av de kvarvarande
fornlämningarna. Detta görs lämpligen under
detaljplaneskedet.
Vid utbyggnad av båtplatser kan tillståndsprövning
för vattenverksamhet komma att krävas.
Inom ramen för programmet togs en biologisk
inventering fram 2009. Under programsamrådet har
framkommit att inventeringen är delvis föråldrad
och kan behöva uppdateras och kompletteras i kommande detaljplaneprocess. Inventeringen föreslås
kompletteras med uppdaterade av förutsättningar
på platsen.
Komplettering med avseende på av marina naturvärden kommer behövas om utökning av båtplatser
utreds vidare.
Utifrån bedömning i samråd med kommunens
miljöenhet föreslås att eventuella föroreningar
från stenbrottet inom Henån 1:306 (Objekt 155261)
utreds i detaljplaneskedet.
HÄR ÄR VI NU!

GENOMFÖRANDE
HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARFÖRDELNIG
Av tradition är Orust kommun inte huvudman för
allmänna platser, vilket innebär att det är enskilt
huvudmannaskap i hela kommunen. Det betyder att
det är olika samfällighetsföreningar som förvaltar
allmänna platser i alla kommunens tätorter.
Exploatörer bygger ut vägnät med gång- och cykelmöjligheter inom sina områden i enlighet med
gata/va-utredning samt bär en del av kostnaderna
för utveckling av allmän plats. Denna fördelning
regleras i markanvisningsprogram och genomförandeavtal och bestäms under detaljplaneprocessen.
Vatten och avlopp byggs ut av exploatör och överlåts
till kommunen som införlivar den nya bebyggelsen i
det kommunala verksamhetsområdet för Henån.
Om ett större område markanvisas till en exploatör
kan denne även bygga ut området i etapper över
en längre tidsperiod. Dock bör en markanvisning
detaljplaneras som en helhet och dess utbyggnad
regleras i genomförandeavtalet.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Marken inom programområdet ägs till största del av
kommunen. Markköp, markbyten och fastighetsreglering kan komma att bli aktuella för att genomföra
exploatering, utbyggnad av allmänplats och infrastruktur, detta utreds mer i kommande detaljplaner.
Kommunen kommer då att kontakta berörda markägare.

I samrådet har framkommit att stabiliteten på
Kommunal mark som markanvisas för bostadsvägen bör
klarläggasProgramarbete
om den är kvar i sin
nuvarande Laga kraft-vinnande
Översiktsplan
Bearbetning
Bygglov vilket
byggande kommer säljas Detaljplan
till exploatören,
sträckning. Anledningen är det skred vid vägen i
regleras i ett genomförandeavtal.
sydvästra planområdet som anges
geoteknisktAntagande
PM av
Beslut omi samråd
PLANPROGRAM
i KSUS
planprogram i KF
från SGI.
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE

1

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS
Planhandlingarna har varit föremål för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 4
juni 2020 – 8 juli 2020.
Ett samrådsmöte hölls i Henån måndagen den 22 juni 2020.
Under samrådet har det inkommit 29 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och
kommenteras i denna samrådsredogörelse. Länsstyrelsens yttrande biläggs även som separat bilaga.

LÄSINSTRUKTIONER
Samrådsredogörelsen innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter under
samrådsperioden samt redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av
synpunkterna.
Yttranden är redovisade i normal text och kommunens svar är redovisade i kursiv text.
En del synpunkter har återkommit i många yttranden och har sammanfattats och besvarats nedan,
se ”Ofta förekommande synpunkter”, sida 3.
Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens arkiv.

2

SAMMANFATTNING
Syftet med planprogrammet är att reda ut förutsättningar och sätta upp mål och inte att komma
med ett färdigt utbyggnads- och gestaltningsförslag. Många frågor kommer att fördjupas i
kommande detaljplanearbete. Myndigheter, organisationer och privatpersoner har inkommit med
yttranden vilket resulterat i revideringar av planförslaget och förtydliganden i planprogrammet.
De större förändringarna av programförslaget sedan samrådet är:
•
•
•
•

Bebyggelse inom område F.1 utgår.
Bebyggelse inom område B.1 utgår.
Ny sträckning för Ängsvägen utgår. Istället föreslås åtgärder i form av breddning och
tillägg av GC-väg i nuvarande sträckning.
Frågan om utökning av antalet båtplatser i Stabergsbukten utreds inte inom ramen för
kommande detaljplanearbete. Eventuell vidare utredning sker i eget ärende och prövas
inom ramen för vattenverksamhet.

OFTA FÖREKOMMANDE SYNPUNKTER
En del synpunkter är ofta förekommande och står sammanfattade nedan med kommunens svar.
Yttranden innehållandes dessa synpunkter har hänvisats hit för att undvika upprepningar i
redogörelsen.
1. Hög exploateringsgrad
Ett antal yttranden har inkommit som anser att exploateringsgraden på ytorna är alltför hög, främst
inom område 1.3 Högelid. Generellt kan det förtydligas att det som anges som antal bostäder i
programkartan inte skall tolkas som att dessa bostäder ska uppföras som villor. Då villor är mer
platskrävande än andra boendeformer kan rad/parhus, flerbostadshus eller kombinationer mellan
dessa och enbostadshus ge plats för fler bostäder på samma yta utan att exploateringsgraden
upplevs alltför hög.
Då Dalby är en plats med värdefulla strövområden och åkermark i kombination med ett tätortsnära
läge bedöms att en effektiv markanvändning är eftersträvansvärd. Utifrån detta resonemang anser
kommunen att det är bättre att utnyttja de ytor som bebyggs så mycket som möjligt (med hänsyn till
andra aspekter såsom landskapsbild och boendekvaliteter) och kunna bevara övriga ytor
oexploaterade. Att tillskapa nya bostäder i Henån har högsta prioritet i kommunens
bostadsförsörjningsprogram och området är utpekat för bostadsändamål i översiktsplanen. Detta
bidrar till kommunens bedömning att det allmänna intresset bostadsförsörjning väger tungt i detta
fall.
I planprogrammet görs en första bedömning av lämplig exploateringsgrad för respektive område.
Utifrån det går kommunen ut med en markanvisning och exploateringsgraden styrs i ett
markanvisningsavtal. Exploateringsgraden kan sedan komma att revideras ytterligare i
detaljplaneprocessen, där bebyggelsens omfattning vidare lämplighetsprövas mot plan- och
bygglagen och miljöbalken. Kommunen har, i och med planmonopolet, rådighet över
exploateringsgraden inom planområdet och framtida exploatörer har inte möjlighet att bygga ut mer
än planen och markanvisningsavtal/genomförandeavtal medger.
3

Fjordbacken i Varekil kan utgöra ett, lokalt och nyligen uppfört, exempel att jämföra med. Där har
12 lägenheter fördelat på tre hus uppförts på en fastighet på 3 000 m2, inklusive parkeringsytor.
Utifrån denna jämförelse bedöms det inte orimligt att den del av 1.3 Högelid som ligger söder om
vägen, en yta på nästan 10 000 m2 kan inrymma 15-20 bostäder, i mindre flerbostadshus och
parhus.
2. Påverkan på naturmiljö
Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram är ökad planberedskap i centralorten Henån högsta
prioritet. Att planera för merparten av de tillkommande bostäderna i anslutning till befintliga
tätorter bidrar till en mer sammanhållen bebyggelse inom kommunen. Detta möjliggör bevarande
av större opåverkade naturområden i kommunen som helhet.
Dock finns det ett stort värde även av den tätortsnära naturen. Därför har Dalby planerats med
syfte att bevara både jordbruksmark och naturmark så långt som möjligt i relation till det antal
bostäder som krävs utifrån bostadsförsörjningen. Det kan exempelvis handla om markeffektiv
planering av de ytor som tas i anspråk, samt att bebyggelsen har utformats utifrån genomförd
naturvärdesinventering.
Planprogrammet pekar ut områden för tänkt bostadsbebyggelse i gult. Detta för att visa de
ungefärliga områdena där bebyggelsen kan lokaliseras och inte en exakt placering av byggnader.
Gröna korridorer med naturmark föreslås gå mellan bostadskvarteren för att säkra allmänhetens
tillgång till strövområden. Även inom kvartersmark kan planbestämmelser användas för att säkra
grön infrastruktur. Det kan exempelvis handla om att minimera sprängning, att träd ska bevaras
inom vissa ytor eller att andelen hårdgjord mark regleras. På så vis kan även kvartersmark utformas
för att minska påverkan på naturmiljön. Därför bör inte programkartan läsas som att gula områden
kommer att vara utan gröna inslag, utan som att detta är områden där bebyggelse föreslås
förekomma.
Naturvärdesinventeringen som ligger till grund för programmet är genomförd 2009. Kommunen
bedömer att den kan vara delvis inaktuell men ger en övergripande bild av programområdets
förutsättningar. Under detaljplanearbetet kommer erforderliga kompletteringar/uppdateringar göras
och utgöra underlag för det färdiga planförslaget.
Arbetet med att utforma planen med hänsyn till natur och rekreationsvärden kommer att fortgå
även i detaljplaneskedet.
3. Anpassning till kulturmiljö
Kommunens intention är att den nya bebyggelsen skall präglas av Dalbys karaktär med gårdar,
ekonomibyggnader och odlingslandskap. Detta har resulterat i en tolkning av det traditionella
bebyggelsemönstret med bebyggelse längs dalgångens sidor och längs med vägarna, och en
ambition att bevara merparten av jordbruksmarken öppen.
Vidare föreslås inte den vitmålade, täta och oregelbundna bebyggelse som är typisk för
fiskesamhället, då detta inte är Dalbys traditionella bebyggelsetyp även om den förekommer på
andra delar av ön. I dalgången föreslås att ny bebyggelse inspireras såväl av boningshusens kulörer i
vitt, gult och beige såväl som ekonomibyggnadernas slamfärgskulörer. I höjdlägen i skogsområden
föreslås en mer naturnära färgskala som får bebyggelsen att passa in i terrängen, snarare än anpassas
till traditionella färgskalor.
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Ambitionen är att anpassa sig till befintliga karaktärsdrag, inte att imitera gamla hus. Ett tillägg med
200-250 bostäder kommer förändra dalgångens karaktär. Syftet med anpassning till kulturmiljö
handlar om att bevara och berätta historia och bibehålla befintliga kvaliteter snarare än att sträva
efter att platsen skall framstå som oförändrad.
4. Ljudmiljö
Vid detaljplanering är kommunen skyldig att ta hänsyn till gällande riktvärden för buller vid
tillkommande och befintliga bostäder. På grund av låga trafikmängder på vägarna inom Dalby
bedöms det inte vara någon risk att riktvärden överskrids. Frågan prövas vidare i kommande
detaljplan.
Kommunen kan dock konstatera att ett tillägg av 200-250 bostäder kommer innebära en förändring
av ljudmiljön, men strävar efter att den fortsatt skall vara god. Flera yttranden har påpekat de
särskilda akustiska förutsättningar som finns i dalgången. Trots att bullernivåerna inte bedöms
komma i närheten av gällande gränsvärden kan därför viss hänsyn tas till akustiken vid planering av
hus och vegetation. Denna fråga utreds vidare i detaljplaneskedet.
Synpunkter har även inkommit angående störningar och buller under byggtiden. Naturvårdsverket
har allmänna råd kring buller från byggarbeten som skall följas av de aktörer som utför
byggarbeten, buller från byggtrafik får heller inte överskrida riktvärden för trafikbuller. Dessa ljud
kan upplevas som en olägenhet för närboende, men bedöms vara acceptabla då det sker under en
kortare period och enligt gällande riktlinjer.

5

INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, organisationer och föreningar och sakägare.
Yttranden har koncist sammanfattats och organiserats med ämnesrubriker. Varje ämne besvaras av
kommunen för att förbättra läsbarheten. För att läsa yttranden i sin helhet hänvisas till kommunens
fysiska eller digitala arkiv.
Kommunen undviker att skriva ut personuppgifter i dokumentet med undantag av
fastighetsbeteckningar. Versionen som läggs ut på hemsidan har bortredigerat även
fastighetsbeteckningen för att undvika identitetskränkning men originalversionen är allmän
handling som kan begäras ut i fysisk form.

YTTRANDEFÖRTECKNING
HUR S AMRÅDET BEDRIVITS .. 2

Nat ur s k ydds f ör en i nge n . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

LÄSINSTRUKTIONER ............. 2

B ohus l äns mus eu m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

S AMMANFATTNING ............... 3

Rör a - Ängs B åth am ns - oc h
Bads am fäl l ig he ts f ör e ni ng . . . . . . . . . . . . . . 18

Ofta f ör e k om ma nde s y npun kt er . . . . . . . 3

INKOMNA YTTRANDEN .......... 6
YTTRANDEFÖRTECKNING ..... 6
MYNDIGHETER ...................... 7
Tr af i kv er k et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pol is en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sta te ns g eo te kn is ka ins ti tut . . . . . . . . . . . . . 7
Lant mä ter iet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sj öfar ts v er k et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Läns s t yr el s en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

FÖRETAG OCH
ORG ANIS ATIONER ............... 15
Väs tr a Or us t Ener g itj ä ns t . . . . . . . . . . . . . . 15
Tel ia S oner a Sk an ova A ces s A B
( Sk an ova ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Henå ns Vä gf ör e ni ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

KÄNDA S AK ÄG ARE .............. 19
Rör a - Lu nde n 1: 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rör a - Äng 1: 2 & R ör a - Ä ng 1: 22 5 . . . . . . 19
Dal by 1: 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dal by 1: 1 1 & Dal b y 1: 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Henå n 1: 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Rör a - Lu nde n 1: 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Dal by 1: 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Dal by 1: 6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dal by 1: 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Dal by 1: 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Dal by 1: 5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Rör a - Äng 1: 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Va tte nfal l El d is tr i but i o n AB . . . . . . . . . . 15
Väs ttr a fi k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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MYNDIGHETER
TRAFIKVERKET
Yttr ande nummer 1.5
Trafikverket noterar att kapaciteten bedöms vara tillfredställande och har därför inget att erinra i
detta skede.
Kommentar: Noter as.

POLISEN
Yttr ande nummer 1.11
Lokalpolisen i södra Fyrbodal har inget att erinra.
Kommentar: Noter as.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Yttr ande nummer 1.13
Statens geotekniska institut (SGI) har från Orust kommun erhållit rubricerat planprogram med
begäran om yttrande. Yttrandet avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och
geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor,
såsom hantering av radon, ingår således inte.
SGI rekommenderar att i kommande detaljplaner ange tillåtna belastningar för olika delområden,
det vill säga markuppfyllnader, och eventuella plattgrundlagda byggnader, baserat på befintliga eller
kompletterande stabilitetsräkningar. Vidare påtalar de att det ska anges krav vad gäller
erosionsskyddsåtgärder och avschaktning av slänter för bäcken genom området, samt att
restriktioner och krav avseende risk för blockutfall ska anges tydligt på plankarta och i
planbeskrivning.
I geotekniskt PM från SGI (2009) anges att ett färskt skred iakttagits vid vägen i områdets sydvästra
del, och SGI påtalar att vid framtagning av detaljplaner för område bör stabiliteten klarläggas om
vägen ska vara kvar i sin nuvarande sträckning.
Sammanfattningsvis konstateras att fortsatt planläggning är möjlig utifrån geoteknisk
säkerhetssynvinkel förutsatt att förutsättningarna klarläggs enligt synpunkterna ovan i
detaljplaneskedet och att detta regleras på ett godtagbart sätt i planhandlingarna.
Kommentar: Beaktas i ko mmande detaljplaner.

LANTMÄTERIET
Yttr ande nummer 1.14
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Lantmäteriet konstaterar att programförslaget kommer att innebära att fastighetsindelningen
kommer att behöva ändras och att fastighetsanknutna rättigheter behöver bildas. Omfattningen av
dessa behov kommer konkretiseras i detaljplaneläggningen.
De lyfter även att strategier kring huvudmannaskap, då främst enskilt huvudmannaskap, skulle
kunna belysas i programhandlingen. De menar att, då särskilda skäl krävs för enskilt
huvudmannaskap för allmänna platser kan det vara ett bra stöd för kommunen att redovisa skälen
för detta redan i programskedet, om detta är intentionen.
Lantmäteriet har inga övriga synpunkter på förslaget.
Kommentar: Noter as. Huv udmannaskapet förty dlig as i reviderad programhandling och
beskrivs mer utför ligt i ko mmande detaljplan. Kommunen håller på att utreda ett eventuellt
kommunalt huvudmannaskap i Henån. Om det blir aktuellt kommer förutsättningar na för
detta att inarbetas i detaljplan.

SJÖFARTSVERKET
Yttr ande nummer 1.15
Sjöfartsverket har inget att erinra.
Kommentar: Noter as.

LÄNSSTYRELSEN
Yttr ande nummer 1.17
Samlad bedömning
Länsstyrelsen är positiv till att nya bostäder skapas inom kommunens centralort enligt det behovs
som uttrycks inom kommunens bostadsförsörjningsprogram. Det är vidare positivt att hänsyn ska
tas till områdets topografi, natur- och kulturmiljö.
Länsstyrelsen anser att planprogrammet på ett bra sätt har beskrivit förutsättningarna för att
utveckla Dalby. För att planprogrammet ska ligga till grund för kommande detaljplanering ser
länsstyrelsen dock att det finns ett behov av kompletteringar inom några områden. Områdena utgör
en mer utförlig bedömning av direkt och indirekt påverkan på vattenförekomsten Kalvöfjorden,
skäl för att ta jordbruksmark och strandskyddat område i anspråk samt risken för översvämning.
Dessa utgör osäkerhetsfaktorer för kommunen i det framtida planarbetet och är aspekter som
vidare behöver utredas, vilket med fördel kan göras i programskedet.
Prövningsgrunder som kan bli aktuella vid detaljplaneskede är miljökvalitetsnormer, strandskydd,
hälsa och säkerhet samt risken för översvämning eller erosion. Vid sidan av prövningsgrunderna
behöver kommunen också troligtvis behöva söka tillstånd att få ta bort fornlämningar, söka
biotopskyddsdispens, samt erhålla tillstånd för vattenverksamhet.
Kommentar: Kommunen tackar för ett tydligt yttrande med konkreta synpunkter.
Synpunkterna bemöts i mer detalj under respektive r ubrik nedan.
Miljökvalitetsnormer

8

Länsstyrelsen efterfrågar ytterligare beskrivningar av hur kommunens planläggning ska bidra till att
nå miljökvalitetsmålen för vatten. Den berörda vattenförekomsten Kalvöfjorden har måttlig
ekologisk status och ska nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status senast 2027.
För att nå dit behöver bland annat åtgärder vidtas för att förbättra den hydro-morfologiska
kvalitetsfaktorn, vilket kan ske genom att minska påverkan från mänskliga exploateringar i
vattenförekomsten. De framför att föreslagna åtgärder för att uppnå detta saknas i
planprogrammet, och menar att kommunen behöver utveckla resonemanget kring hur
programförslaget väntas påverka MKN vatten, främst med avseende på utökning av fler båtplatser.
De framför att den biologiska inventeringen från 2009 är föråldrad. Dels för att förutsättningarna
på platsen kan ha ändrats, dels för att praxis kring exploatering inom vattenområden är skärpt sedan
2009. Länsstyrelsen anser därför att kommunen bör överväga att genomföra en ny inventering samt
i annat fall utförligt redovisa sitt ställningstagande för detta.
Länsstyrelsen anser vidare att dagvattenutredningar kommer att behöva tas fram för de
detaljplaneområden som planprogrammet eventuellt resulterar i. Utredningarna ska klargöra inte
bara behovet av fördröjning av dagvatten utan även behov av rening. För att kunna göra en
bedömning av planområdets eventuella påverkan på statusen i recipienten och möjligheten att nå
MKN för vatten är det viktigt att dagvattenutredningen innehåller en modellering av
föroreningsinnehåll i dagvatten från planområdet efter exploateringen jämfört med befintliga
förhållanden. Kommunen behöver även redovisa sina slutsatser med avseende på modelleringarna.
Med ovan angivet och med hänvisning till 11 b i bilagan till Miljöbedömningsförordningen anser
Länsstyrelsen att det inte kan uteslutas att den planerade exploateringen kommer att medföra en
betydande miljöpåverkan.
Kommentar: Kommunen delar länsstyrelsens bedömning att ytterlig are utredning behöver
göras kring vidare exploatering i vattenområden och att detta behöver beskr ivas närm are i
vidare ar bete. Om förslaget med utökning av antalet båtplatser i Dalby g år vidare kommer
dessa undersökningar och ställningstaganden att genomföras. Dock kommer båtplatser na
inte omfattas av kommande detaljplaner, v arför eventuell utökning av båtplatserna kommer
att prövas som ett eget ärende, som anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet. Detta har
att förtydligats i den reviderade progr amhandlingen.
Kommunen delar Länsstyrelsens bedömning att den biologiska inventeringen behöver
uppdater as och kompletter as för att utgör a ett br a planer ingsunderlag för detaljplanen och
eventuell explo ater ing i vattenområden. Kommunen bedömer dock att under laget fr ån 2009
ger en tillr äcklig helhetsbild av naturmiljön för detta tidig a skede. På v ilket sätt underlaget
är för åldrat och v ilka ko mpletter ing ar som, i enlighet med Länsstyrelsens
rekommendationer, bedöms krävas kommer lägg as till den revider ade program handlingen.
Dagvattenutredningar kommer att tas fram för de detaljplaner som programmet ligger till
grund för, som redogör för såväl fördröjning som rening. Utredningen skall inkludera
klimatförändr ingsperspektivet för att hanter a progno sen med ökade neder bördsmängder .
Förändr ing i föroreningsinnehåll mellan före och efter utbyggnad kommer också att
inkluder as. Kommunen ko mmer med stöd av detta redovisa sina ställningstaganden kring
hur MKN vatten kan förbättr as för K alvöfjord i ko mmande detaljplaner. Detta
tillv ägag ångssätt redovisas översiktlig t i den reviderade programhandlingen. Ko mmunens
initiala bedömning är att programområdet har goda förutsättning ar för att tillskapa en
långsiktig t hållbar dagv attenhantering, på grund av de stor a mängder na vegetation och
genomsläpplig mark samt dess naturliga lutning. I programmet beskrivs ambitionen att inom
programområdet skapa en multifunktionell dagvattenhantering som bidr ar till såväl
ekosystemtjänster som boendekv alitet.
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I och med hänvisningen till 11 b i bilagan till Miljöbedömningsföror dningen to lkar
kommunen det som att det främst är förslaget att utöka båtplatser som gör att
Länsstyrelsen anser att miljöbedömning kan komma att kr ävas. Då detta inte kommer att
drivas inom ramen för ko mmande detaljplaner utan i sådana fall som ett eget ärende gör
kommunen fortsatt bedömningen att detaljplaneförslagen inte kommer att innebär a
betydande miljöpåverkan. Detta ställningstag ande kan komma att omprövas under
processens gång och kommunen avser ha fortsatt dialog med Länsstyrelsen i detta ärende.
Kommunen delar dock Länsstyrelsens bedömning att utökning av båtplatser na kan komma
att innebära betydande miljöpåverkan. Om detta för slag drivs vidare kommer frågan att
utredas närm are.
Risk för översvämning
I planprogrammet beskriver kommunen översvämningsrisken från havet och höga havsvattenstånd
förväntas bli ett större problem i ett framtida klimat med förhöjda nivåer. Kommunen skriver att ny
bebyggelse inte riskerar att översvämmas eftersom den ligger på nivåer över +2,15 m. Detta
överensstämmer inte med de nivåer som anges i Länsstyrelsens handbok Stigande vatten, vilket för
Henån är planeringsnivå på +2,9 m i RH2000 för zon 2 och +3,4 m för zon 1. Kommunen
behöver förtydliga vilka planeringsnivåer som gäller för nybyggnation. Det ska även gå att ta sig till
och från bostadsområdena på ett säkert sätt vid en översvämning.
Framtida ökade nederbördsmängder i kombination med en större andel hårdgjorda ytor bidrar till
ett större behov av dagvattenhantering i området. Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar
skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn. Risken för översvämning
från ett 100-årsregn ska bedömas och eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Även planens
eventuella påverkan på området utanför planområdet behöver ingå. Framkomligheten till och från
planområdet ska också bedömas och vid behov säkerställas.
Inom avrinningsområdet finns ett mindre vattendrag, eventuella kombinationseffekter vid ett
skyfall behöver beskrivas. Det kan till exempel vara att utreda hur ett skyfall påverkar flödet och
nivåerna i vattendraget eftersom det kan ge en påverkan på översvämningsrisken för hela området.
Kommentar: I samrådshandlingen har det förekommit inaktuella siffror. I den revider ade
programhandlingen används aktuella siffror fr ån stig ande vatten. Sky fallshantering utreds
närmare i kommande dagvattenutredning i enlig het med föregående punkt.
Planområdets huvudsaklig a tillfartsväg Ängsvägen har den lågt ligg ande passage inom
programområdet för Henån centrum. Höjning av denna v ägstr äcka planeras inom
planprogrammet för Henån centrum. Om Ängsv ägen skulle översvämmas är pr ogramområdet
tillg äng ligt v ia Dalbyvägen och Rosekasevägen. Reviderad programhandling ko mpletter as
med denna information.
Strandskydd
Länsstyrelsen menar att kommunens önskan till upphävande av strandskydd bör beskrivas
utförligare. Om strandområdet behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
krävs att kommunen i översiktsplan, planprogram, lokaliseringsutredning, eller på annat sätt visar
att: åtgärden ger långsiktiga fördelar för samhället, det angelägna allmänna intresset är omöjligt eller
i vart fall orimligt att tillgodose utanför det föreslagna området och nyttan och behovet av att ta
området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset.
Den geografiska omfattningen av det område där alternativ lokalisering ska prövas avgörs utifrån
det behov som ska tillgodoses. Hänsyn kan tas till planförslagets funktion; exempelvis kan i vissa
fall centrumfunktioner prövas inom en tätorts centrum, bostäder och kontor inom tätorten som
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helhet, skola och vårdinrättning inom ett visst upptagningsområde. Ställningstaganden behöver
motiveras tydligt av kommunen.
Fler båtplatser inom strandskydd behöver prövas mot strandskyddsbestämmelserna, dispens eller
mer sannolikt tillstånd.
Kommentar: Bebyggelse inom område F.1 utg år i den reviderade programhandlingen.
Eventuell utveckling av båtplatser ing år inte i kommande detaljplaner utan prö vas i sådana
fall i eget ärende.
Hälsa och säkerhet

Länsstyrelsen efterfrågar att kommunen beskriver om det finns kapacitet i
avloppsreningsverket för den ökade belastningen och påtalar de negativa konsekvenser som
följer om reningsverkets tillstånd skulle överskridas, juridiskt samt för miljö och hälsa.
Vidare påpekas att kommunen behöver vid detaljplaneläggningen undersöka om det finns
förorenade sediment där det planeras för en hamn.
I närheten av programområdet finns det flera registrerade objekt som har varit kvarts- eller
fältspatgruva med branschriskklass 3. Objekten finns bland annat på fastigheten Bön 1:8 (Objekt
155324 Snareviken), på fastigheten Henån 1:306 (Objekt 155261 Dalby) och på fastigheten Röra- Äng
1:71>1 (Objekt 155315 Näset 1). Länsstyrelsen efterfrågar att kommunen översiktligt undersöker om
verksamheterna på dessa platser kan medföra påverkan inom programområdet.
Kommentar: Att det reningsverkets kapacitet kan hanter a den ökade belastningen
förtydligas i den r evider ade programhandlingen. Behovet av att utreda förorenade sediment
noteras och kommer att hanteras i ett eget ärende om förslaget att utöka båtplatserna utreds
vidare.
Planenheten har tillsammans med kommunens miljöenhet gjort en översiktlig utredning av
ovan nämnda objekt, inklusive platsbesök. Miljöenheten ko nstaterar att på gr und av
berggrundens sammansättning och typen av gruvor är den största risken för för orening ar att
gruvhålen använts som avstjälpningsplats. Därför bedöms vattenfyllda gr uvhål som en större
risk då dess botten inte är synlig .
Objekt 155315 består av flera vattenfyllda gruvhål, men topografin gör att ing en avr inning
sker mot exploater ingsomr ådena. Det bedöms därför inte utgöra någon r isk för påverkan
inom planområdet. Vid utredning av eventuella föror enade sediment vid eventuell
båtplatsutveckling bör eventuell påver kan fr ån detta objekt beaktas.
Vid Objekt 155324 har under platsbesök ing a spår hittats. Risken att det skett någon
avstjälpning på platsen bedöms där för liten då inga djupa gruv hål påtr äffats.
Objekt 155261 består av ett vattenfyllt gruv hål, med avr inning mot programo mrådets östra
del. Placeringen är dock brant och otillg äng lig och gr uvhålet nås via en smal stig, vilket gör
att avstjälpning på platsen bedöms som mindre sanno likt. Vidare undersökning av detta
objekt bedöms behöva ske i detaljplaneskedet med kamera eller prover.
Bedömningen av objekten redovisas översiktligt i den reviderade programhandlingen.
Geotekniska frågor

Länsstyrelsen stöder i sin helhet SGIs yttrande.
Kommentar: Noter as
Riksintressen
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Länsstyrelsen bedömer utifrån det förslag som presenteras i planprogrammet att påtaglig skada inte
föreligger för riksintresset Högexploaterad kust enligt MB 4:4.
Kommentar: Noter as
Råd enligt PBL och MB
Allmänna intressen
Länsstyrelsen bedömer att programmet stämmer väl överens med kommunens översiktsplan från
2009 samt bostadsförsörjningsprogrammet från 2016. Vidare konstaterar de att förslaget hanterar
gestaltningsfrågorna bra och att programmet väl beskriver hur hänsyn kan tas till landskapsbild,
natur- och kulturmiljö.
Kommentar: Noter as
Naturmiljö
Länsstyrelsen påpekar även här att den biologiska inventeringen kan anses som föråldrad och att
kommunen behöver ta ställning till dess relevans och redovisa dessa överväganden.
Kommunens ambition är att utveckla Dalby där hänsyn tas till områdets topografi, natur- och
kulturmiljö. Länsstyrelsen ställer sig positiva till att förslaget inspireras av trädgårdsstadens ideal
samt att odlingsytor för invånarna tillskapas. Kommunen uppmanas att tidigt fundera över hur
ekosystemtjänsterna kan utnyttjas och utvecklas i och i anslutning till området, för att på ett
kostnadseffektivt sätt skapa en god bebyggd miljö, med biologisk mångfald, attraktiva
vistelsemiljöer för de boende och stabilitet i ett förändrat klimat. Kommunen bör överväga att
kompensera för de naturvärden som går förlorade, i syfte att motverka förlust av biologisk
mångfald och andra ekosystemtjänster.
Länsstyrelsen vill vidare att kommunen beaktar den gröna infrastrukturen som Dalby ingår i samt
bidrar till. Grön infrastruktur innebär att åtgärder som exploateringar, detaljplaner och
översiktsplaner behöver betraktas i ett landskapsperspektiv, och inte bara skydda de mest värdefulla
naturområdena.
Kommentar: Kommunen delar Länsstyrelsens bedömning att utredningen behöver uppdater as
och kompletteras för att utgöra ett br a planeringsunderlag för detaljplanen och eventuell
explo atering i v attenområden. Kommunen bedömer do ck att underlaget fr ån 2009 ger en
tillr äcklig helhetsbild av naturmiljön för detta tidiga skede. På vilket sätt underlaget är
föråldrat och vilka komplettering ar som, i enlig het m ed Länsstyrelsens rekommendatio ner,
bedöms kr ävas kommer läggas till den reviderade pr ogramhandlingen.
Kommunen redovisar intentioner kr ing grö n infr astr uktur översiktligt i den rev ider ade
programhandlingen. I kom mande detaljplaner kommer åtg ärder att inar betas för att
säkerställa go d bebyggd miljö, med biologisk m ångfald, attr aktiva vistelsemiljö er för de
boende och stabilitet i ett förändrat klimat.
Trafikfrågor

Länsstyrelsen stöder Trafikverkets yttrande. Vidare konstateras vikten av att den nya
bebyggelsen kopplas ihop med den befintliga bebyggelsen på Ängsberget, Henåns skola och
Henåns centrum. Länsstyrelsen noterar att detta föreslås ske genom breddning av befintlig väg samt
nya lokalgator och GC-väg.
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Kommentar: Kommunen delar Länsstyrelsens bedömning att go da g ång - och cykelmöjligheter
är viktigt för utvecklingen av Dalby som bostadsomr åde.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Vattenverksamheter enligt 11 kap i miljöbalken
Utöver den redan nämnda utökningen av småbåtshamnen innehåller planprogrammet även andra
åtgärder som uppfyller definitionen av vattenverksamheter enligt 11 kap miljöbalken. Exempel på
detta är anläggande av dammar och erosionsskydd längs vattendraget inom programområdet.
Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om det inte är uppenbart att varken allmänna
eller enskilda intressen skadas. I ett kommande arbete bör kommunen beskriva hur man avser att
hanteras dessa prövningar.
Kommentar: Eventuell utö kning av båtplatser prövas som separ at ärende. Kommunen avser
beskriv a hur eventuella pr övningar av övrig a åtg ärder skall hanter as i kommande
detaljplanear bete.
Ianspråktagande av Jordbruksmark
Kommunen skriver att stora delar av dalen ska bevaras som jordbruksmark och det är bra.
Samtidigt planerar kommunen att bygga en del bostäder och en förskola på jordbruksmark.
Innan jordbruksmark bebyggs måste en utredning enligt 3 kap. 4§ Miljöbalken utföras. Utredningen
består av följande tre frågor: Är jordbruksmarken brukningsvärd? är den aktuella förändrade
markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse? samt Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk
inte tillfredsställande?
Länsstyrelsen menar att den sista frågan behöver utredas ytterligare, vilket behöver göras innan en
förändrad markanvändning på jordbruksmark föreslås. Enligt tidigare domar från mark- och
miljööverdomstolen kan en detaljplan som överklagas få avslag om dessa frågor inte har utretts.
Kommentar: Fråg an har fö rtydlig ats i programhandlingen. En översiktlig
lokaliseringsutredning kommer att biläggas.
Biotopskydd
Området består till stora delar av jordbruksmark och vissa biotoper omfattas av generellt
biotopskydd. Länsstyrelsen påminner om att det enligt miljöbalken är det förbjudet att vidta
åtgärder som kan skada sådana biotoper om dispens inte erhållits. Dispens skall fås innan planen
antas, och krav på kompensatoriska åtgärder kan bli aktuella. De biotoper i jordbruksmark som
omfattas av skyddet är: källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, pilvallar, småvatten och
våtmarker, stenmurar, åkerholmar, och alléer (trots att de inte står i jordbruksmark).
Kommentar: Dispenser för bioto pskydd hanter as i detaljplanear betet, då det står klart v ilka
åtgär der som kan komma att v ara aktuella. Ambitionen är att bevar a sky ddade biotoper i
så stor utstr äckning som möjligt.
Kulturmiljölagen
Inom planområdet har kommunen låtit genomföra dels arkeologisk utredning och dels arkeologisk
förundersökning av flera fornlämningar (431-4655-2018). I samband med förundersökningar har
fornlämningarna Röra 221 och 274 bedömts som slutundersökta och deras status som fornlämning
har tagits bort av Länsstyrelsen. Gällande fornlämningarna Röra 275, 276, 277, 278 och 279 har
kunskapsläget och planeringsunderlaget väsentligt förbättrats. Av dessa är Röra 275 lämningen efter
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Rosekasen gård (lägenhetsbebyggelse) medan resterande utgör förhistoriska boplatslämningar
(stenålder). I området finns även en handfull hägnader, det vill säga stenmurar som sannolikt kan
kopplas samman med Rosekasen gård. Murarna är dokumenterade och har antikvarisk status övrig
kulturhistorisk lämning.
Planens nuvarande utformning innebär att åtminstone de fyra återstående boplatslämningarna
(Röra 276–279) måste tas bort. I det fall kommunen lämnar in en ansökan om ingrepp i
fornlämning kommer Länsstyrelsen ta beslut om detta, med villkor om arkeologisk undersökning,
det vill säga ett fullständigt borttagande. Vad gäller torplämningen Röra 275 är det ännu inte klart
hur kommunen väljer att hantera denna; antingen anpassa planen eller ansöka om tillstånd att få ta
bort den. Husgrunderna med mera är välbevarade och har därför en pedagogisk potential.
Kommentar: Ansökan om ingrepp i for nlämning kommer göras under detaljplaneskedet,
enligt överenskommelse med Länsstyrelsen. Kommunen avser att anpassa planen till
torplämningen Röra 275, och delar Länsstyrelsens synpunkt att den har pedag ogisk
potential, v ilket förty dlig as i programhandlingen.
Behovsbedömning
En miljöundersökning av programförslaget kommer ske i samband med beslut om att starta ett
detaljplanearbete för området. I undersökningen tas ställning till om förslaget kan innebära
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen bedömer att betydande miljöpåverkan, orsakat av
genomförande, inte går att utesluta. Detta behöver utredas vidare i detaljplaneskedet.
Kommentar: I och med hänvisningen till 11 b i bilagan till Miljöbedömningsfö rordningen
tolkar kommunen det som att det främst är förslaget att utöka båtplatser som g ör att
Länsstyrelsen anser att miljöbedömning kan komma att kr ävas. Då detta inte kommer att
drivas inom ramen för ko mmande detaljplaner utan i sådana fall som ett eget ärende gör
kommunen fortsatt bedömningen att detaljplaneförslagen inte kommer att innebär a
betydande miljöpåverkan. Detta ställningstag ande kan komma att omprövas under
processens gång och kommunen avser ha fortsatt dialog med Länsstyrelsen i detta ärende.
Kommunen delar dock Länsstyrelsens bedömning att utökning av båtplatser na kan komma
att innebära betydande miljöpåverkan. Om detta för slag drivs vidare kommer frågan att
utredas närm are.
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FÖRETAG OCH ORGANISATIONER
VÄSTRA ORUST ENERGITJÄNST
Yttr ande nummer 1.1
Västra Orust energitjänst har inget nät i området och därmed inget att erinra mot den föreslagna
planen.
Kommentar: Noter as.

TELIASONERA SKANOVA ACESS AB (SKANOVA)
Yttr ande nummer 1.2
Skanova uppmärksammar kommunen på deras ledningar som är förlagda inom området med en
bilagd karta. Skanova framför att de önskar behålla befintliga lägen för ledningar. De påtalar också
att om skyddande eller flyttande av anläggningar krävs för genomförandet av programmet bör den
som initierar åtgärderna belastas med kostnaderna för dem.
Kommentar: Beaktas i ko mmande detaljplaner.

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB
Yttr ande nummer 1.4
Vattenfall har inget nät i området och därmed inget att erinra mot den föreslagna planen.
Kommentar: Noter as.

VÄSTTRAFIK
Yttr ande nummer 1.6
Västtrafik konstaterar att en exploatering av området medför en ytmässig utökning av
tätortsområdet. De påtalar vikten av att gång- och cykelmöjligheter till centrala Henån är
tillfredsställande för att tillkommande invånare ska välja hållbara transporter.
Vidare påtalar de att området inte ligger i direkt anslutning till de lokala kollektivtrafikstråken som i
Henån utgörs av väg 160 och väg 752 och att bussterminalen i centrala Henån fågelvägen uppemot
är knappt 2 km från programområdets yttre kant. De nämner att långa gångavstånd och stora
höjdskillnader bidrar till en bristande komfort och har stor påverkan på den totala restiden, vilket
kan vara avgörande vid valet mellan exempelvis kollektivtrafik och bil.
Västtrafik har inga direkta synpunkter på hur kollektivtrafikens förutsättningar generellt beskrivs i
programförslaget.
Kommentar: Kommunen delar uppfattningen om att g ång- och cykelinfr astruktur är viktigt
för förutsättningar na att v älja hållbar a tr ansporter och var för utveckling av gång- och
cykelväg ar både längs Äng svägen och över Ängsberget föreslås i progr ammet. K rav kommer
ställas på explo atörer i markanvisning ar att bygga ut god cykel- och g ång infr astruktur .
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Vad g äller områdets lokalisering är kommunens bedömning att en ytmässig utö kning av
tätorten är nö dvändig för att tillgodose centr alortens bostadsförsörjning på lång sikt, vilket
pekas ut i bostadsförsör jningsprogrammet från 2016. I program för Henån centrum och
detaljplan för Åv ägen planeras förtätning inom täto rten, och planer ingen av Dalby bör ses
som ett komplement till denna utveckling.
För att främja hållbar a rö relsemönster lokaliseras ny explo atering utifrån en sammanväg d
bedömning av närhet till skola, förskola, serv ice och kollektivtrafik. Utifr ån detta bedöms
Dalby var a ett str ategiskt utvecklingsområde till följd av sin när het till Henån centrum. I
jämförelse med andra tänkbar a lokaliseringar inom kommunen bedöms möjlig heterna att
välja hållbar a tr ansporter vara relativt i Dalby.
Vi hoppas på att kunna föra en dialog med västtrafik om utveckling av ko llektivtrafiken i
takt med att fler bostäder planer as.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Yttr ande nummer 1.12
Ängsberget/Rosekasen
Naturskyddsföreningen ställer sig positiva till planprogrammets ambition att bevara naturmark på
Ängsberget och understryker betydelsen av lättillgängliga tätortsnära strövområden. De menar dock
att de område som är utpekat för bostadsbebyggelse är för omfattande för att uppnå denna
ambition, och att de kvarvarande naturområdena är alltför otillgängliga.
De påpekar att kommunen på samrådsmötet svarat att man avser att skapa grön infrastruktur även
inom bostadsområdena, men ser en risk att denna avsikt inte kommer att förverkligas av en
exploatör då de höga exploateringskostnaderna kommer leda till en vilja att maximera antalet
bostäder. De poängterar att detaljplanen bör reglera hur naturmarken ska bevaras.
De påtalar att en torpruin på Rosekasen bör bevaras då det är en viktig kulturupplevelse samt att
den nyligen iordningställts.
Kommentar: För svar om naturvär den, se o fta förekommande synpunkter på sidan 3.
Kommunen avser att anpassa planen till torplämningen Röra 275, och delar
natursky ddsföreningens sy npunkt att den har pedagogisk potential, vilket förty dlig as i
programhandlingen.
Biologisk inventering
Föreningen påtalar att naturinventeringen från 2009 är föråldrad och motsvarar inte dagens krav
samt ny Svensk Standard, och menar att en ny inventering bör tas fram. Sedan inventeringen
gjordes har tre nya rödlistor tillkommit, 2010, 2015 och den nu gällande 2020. Orustbjörnbäret,
som upptog stor del av inventeringens fokus, har lämnat rödlistan men en rad nya arter har
tillkommit, varav vissa kan vara aktuella i planområdet.
De påpekar att inventeringen gjordes i oktober och inte fångar upp fåglar och andra arter aktiva på
vår och sommar, samt att inventeringsområdet inte motsvarar programområdet och att underlag för
avsevärda delar därför saknas.
Kommentar: Kommunen delar bedömningen att utredningen behöver uppdater as och
kompletter as för att utgöra ett br a planer ingsunderlag för detaljplanen och eventuell
explo atering i v attenområden. Kommunen bedömer do ck att underlaget fr ån 2009 ger en
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tillr äcklig helhetsbild av naturmiljön för detta tidiga skede. På vilket sätt underlaget är
föråldrat och vilka komplettering ar som bedöms kr ävas kommer lägg as till den revider ade
programhandlingen.

BOHUSLÄNS MUSEUM
Yttr ande nummer 1.19
Bohusläns museum inleder med att konstatera att området inte omfattas av riksintresse för
kulturmiljövården och inte heller är utpekat i kommunala dokument som berör kulturmiljöfrågor.
Bebyggelse
Vidare konstateras att området har en mycket värdefull och känslig landskapsbild och karaktäristisk
för det ursprungliga odlingslandskapet på Orust. De anser att det är positivt att placera bebyggelsen
utifrån en traditionell bebyggelsestruktur längs bergets kanter, samt att huvuddelen av bostäderna
placeras på Ängsberget.
Bohusläns museum menar dock att bebyggelsen som avviker från grundprincipen och placeras mer
ute i odlingslandskapet är mer känslig och att högre bebyggelse kan påverka landskapsbilden
negativt. De bedömer också att det är önskvärt att den inte är för tät och helt hindrar vyn från
Ängsvägen ner mot stranden.
Kommentar: Noter as. Kommunen delar Bo husläns m useums bedömning om att varsamhet om
landskapsbilden kr ävs vid planer ing i Dalby. Nere i dalen planeras för lägre bebyggelse om
1-2 våningar, i enstaka fall kan 2,5-3 v åningar medges där det inte bedöms ha en negativ
inverkan. Volymstudier kommer att kräv as i detaljplaneskedet för att studer a alter nativa
förslag och dess påverkan på landskapsbilden. Bebyg gelse inom område F.1 har utg ått vilket
minskar påverkan på utblickar från Ängsvägen ner mot stranden. Även område B.,
Dalg ångens mitt, har utg ått vilket bidr ar till att den påverkan på lanskapsbilden fr ån
detta område uteblir.
Fornlämningar
Bohusläns museum redogör i sitt yttrande för status på de fornlämningar som påträffats inom
programområdet utifrån de utredningar som gjorts inom ramen för projektet. De konstaterar att två
av de lämningar som funnits kan anses vara undersökta och borttagna och att lagstöd kvarstår för
de 5 övriga, varav 4 kräver ytterligare undersökning längre fram i processen. Mot bakgrund av detta
menar de att ytterligare arkeologiska insatser krävs och uppmanar kommunen att samråda med
Länsstyrelsen kring detta i det fortsätta planarbetet.
De framför också att det inom programområdet ryms ett flertal övriga kulturhistoriska lämningar
såsom fyndplatser. Bohusläns museum anser också att lämningarna som stenmurar/gärdesgårdar
bör bevaras och vill framföra att aktsamhet bör vidtas så att befintlig stenmur inte påverkas av
planerat arbete.
Kommentar: Kommunen samråder med Länsstyrelsen kring dessa fr ågor i det kommande
planarbetet. Kommunen delar muséets bedömning att gärdesg årdar och övriga lämningar bör
bevar as och intentionen är att bebyggelsen anpassas till detta i så stor gr ad som möjligt, och
detta har justerats i progr amhandlingen.
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RÖRA-ÄNGS BÅTHAMNS- OCH BADSAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Yttr ande nummer 1.23
Föreningen inleder med att redogöra för vilka samfällda fastigheter inom programområdet som
förvaltas av Röra-Ängs båthamns- och badsamfällighetsförening. Av dessa fastigheter bedöms en,
Röra-Äng s:7, påverkas av programförslaget. För de övriga bedöms programmet inte medföra
annan användning. Om område F.1 fortsatt är aktuellt för exploatering eller ny vägdragning är
aktuell förutsätter de att kommunen kontaktar dem för diskussion om inlösen av fastigheten.
De påtalar även att Småholmarna och vägen dit arrenderas fortlöpande av kommunen med 5 år i
sänder om inte uppsägning görs. De tolkar det inte som att Småholmarna kommer ingå i någon
kommande detaljplan, och ser heller inget behov av detta.
Yttrandet avslutas av undertecknad med en personlig kommentar om namnet Rosekasen. Den
skrivande menar att Rosekasen (eller Rosekasa’, på dialekt) är en mer riktig bedömning.
Kommentar: Kommunen delar föreningens uppfattning om vilka samfälligheter som kan
komma att beröras. Vilka samfälligheter som berörs och hur kommer tydliggöras i
detaljplaneskedet, och ko mmunen kommer då kontakta berörda samfällig hetsföreningen för
att diskuter a hur fastigheten skall hanteras.
Vad g äller Småholmar na delar kommunen den bild som föreningen beskriver o ch bekräftar
att Småholm arna inte planeras ing å i detaljplanelag t område.
Vad g äller namnet kommer det ändr as till Rosekasen.

HENÅNS VÄGFÖRENING
Yttr ande nummer 1.27
Föreningen undrar hur tillgängligheten ska lösas för de båtindustrier som finns längs Ängsvägen där
den ska höjas.
De påpekar vidare att det finns fastigheter längs Ängsvägen som idag har problem med vibrationer,
problem som antas förvärras med ökade trafikmängder. En lösning på detta efterfrågas, och en
trafikkoppling via utgård föreslås som en alternativ lösning. De bedömer dock att situationen för de
fastigheter som idag är drabbade inte kommer vara acceptabel vid utbyggnad om inte åtgärder på
vägen genomförs.
Föreningen föreslår fortsatt kontakt kring detta i planarbetet.
Kommentar: Utförandet av väghöjningen och tillgänglighet till angr änsande fastigheter
behandlas i godkänt planprogram och kommande detaljplan för Henåns centr um (norra).
Vägens höjning inte kommer innebära ett hinder fö r fastighetsäg arna längs Ängsvägen. I
detaljplanen för Henån centrum (norra) förs en dialog med båtverksamheter na för att skapa
en lösning som fungerar fö r berörda par ter.
Enligt ansv ariga konsulter för den geotekniska utredningen för planprogrammet för Henån
centr um bedöms trafiken inte påverka risken för skr ed längs med bäcken. Fråg an kommer
att beaktas i kommande detaljplanering av Henån norra, men bedöms inte utg öra ett hinder
för utbyggnaden av Dalby .
Ny byggnation i Dalby för eslås v ara tillg änglig via Ängsberget men också via Utgår d, för
att fördela den ökade tr afiken på fler v ägar än Ängsvägen.
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Kommunen avser ha dialog med väg föreningen i kom mande detaljplanering.

KÄNDA SAKÄGARE
RÖRA-LUNDEN 1:16
Yttr ande nummer 1.3
Trafikförsörjning av programområdet
Undertecknad undrar hur trafikförsörjningen av den planerade bebyggelsen kommer att se ut.
Undertecknad påtalar även att Dalbyvägen i nuläget är hårt belastad samt att det finns problem med
vibrationer i vägen mellan Henåns hamntorg och chikanen på Ängsvägen.
Kommentar: Majoriteten av områdets trafikrörelser bedöms gå via Ängsvägen till och fr ån
Henån centrum och väg 160. Kopplingen via Ängsberget och Rosenkasev ägen bedöms fungera
avlastande då en del av tr afikanterna från område Rosekasen bedöms välja denna väg
istället. Ett mindre antal trafikrörelser bedöms gå via Dalbyvägen.
Åtgärder i form av utbygg nad av GC-väg längs Ängsvägen föreslås i programm et, vilket
förbättrar fr amkomligheten.
Enligt ansv ariga konsulter för den geotekniska utredningen för planprogrammet för Henån
centr um bedöms trafiken inte påverka risken för skr ed längs med bäcken. Fråg an kommer
att beaktas i kommande detaljplanering av Henån norra, men bedöms inte utg öra ett hinder
för utbyggnaden av Dalby .

RÖRA-ÄNG 1:2 & RÖRA-ÄNG 1:225
Yttr ande nummer 1.7
Allmänt
De skrivande ställer sig negativa till den omfattande exploateringen i sitt närområde. De påpekar att
även om kommunen vill förtäta i attraktiva lägen så är det viktigt för den att hänsyn för de redan
boende visas och att utbyggnaden inte orsakar för stor skada på deras fastighet. De menar att
nybyggnationen främst bör ske på Ängsberget då de anser att det har mindre påverkan på befintliga
bostäder och Dalby som helhet.
Kommentar: Att planera för ett stort antal bostäder i detta tätortsnära läge har krävt
avvägning ar mellan olika intressen. Bostadsutbyggnaden i Dalby bedöms var a av stort
allm änt intresse. Omfattningen av utbyggnaden på berget begr änsas av topogr afi och
landskapsbild och i dalg ången begränsas utbredning en av behovet att bevar a jordbr uksmark.
Kommunen har gjort en av vägning mellan dessa intressen som återspeg las i programförslaget.
Se även ofta förekommande synpunkter på sidan 3.
Buller
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Undertecknande efterfrågar att en bullerutredning görs vad gäller det ljud som tillkommer med ny
bebyggelse trafik och den föreslagna förskolan. De påtalar de kvaliteter som finns i Dalby i form av
tystnad och ostörd naturmiljö, avgränsat från övriga Henåns trafik och ljud, samt akustiken mellan
dalgångens sidor. De menar att ljudmiljön i Dalby kommer att påverkas avsevärt och beklagar att
tystnaden som kvalitet för både boende och besökare hotas att försvinna. De framför att detta bör
beaktas i kommande detaljplanering.
Kommentar: Se o fta förekommande synpunkter på sidan 3.
Trafik
De skrivande ställer sig kritiska till samrådsförslagets vägdragning, ny väg parallellt med den
befintliga, cirka 50 meter ut i dalgången. Undertecknande föreslår att vägen bör dras tvärs över
dalgången från kurvan på Ängsvägen rakt fram mot norra delen av Stabergsvägen. Som argument
framför att det blir en kortare ny vägdragning, att två T-korsningar undviks samt att det innebär
mindre olägenhet för den egna fastigheten.
De menar också att vägen upp på Ängsberget bör dras via område 1.3 Högelid. De påtalar att
omfattande sprängning krävs vid anläggande av vägen och att närliggande hus bör besiktigas
grundligt innan arbetet påbörjas.
Kommentar: Eftersom merparten av bostäderna kom mer att placer as på längs dalgångens
östra sida och på Ängsber get är en ny väg drag ning enligt yttr andet ov an inte ändamålsenligt
för projektet. Östr a sidan av dalen planer as dessutom att byggas ut först. Utö ver detta
skulle den föreslag na väg dragningen innebär a ett stö rre intrång på strandsky ddet och hög a
naturvär den nära str anden. Ängsv ägen föreslås istället behållas i befintlig t läge och breddas
för god fr amkomlighet och för att göra plats för gång- och cykelbana.
Område F.1
De skrivande är starkt emot exploateringen inom område F.1. De menar att exploateringen är
alltför hög och orsakar för stor skada på deras fastighet, både i form av olägenhet och ekonomisk
skada. De påtalar också att de planerar att överklaga kommande detaljplan om den föreslår
byggnation enligt programsamrådsförslaget.
De ställer sig kritiska mot vägdragningar på alla sidor om bostaden och menar att byggnation inom
F.1 riskerar att blockera mer än hälften av deras utsikt, vilket de menar att kommunen bör beakta.
Vidare skriver de att de kan acceptera byggnation av förskola om den förläggs mot bergväggen och
att den del av området som ligger i deras siktlinje mot havet förses med prickmark. De menar att
ytan riskerar att bli överexploaterad och att endast förskola bör förläggas där.
Kommentar: Utifr ån en sammanvägd bedömning av synpunkter i samrådet och ytterlig are
behovsanalys av lokaliser ing av förskola har kommunen v alt att stryka byggnation inom
område F.1 ur program handlingen. Området föreslås fortsatt anv ändas för odling.
Övrigt
Undertecknande påtalar att det idag inte finns någon gatubelysning i Dalby och att en utbyggnad av
belysning skulle innebära förändring av områdets karaktär, olägenhet för kringboende och påverkan
på djur- och naturliv.
Vidare framförs ett önskemål fastigheterna Röra-äng 1:225 och Röra-äng 1:2 inkluderas i detaljplan
och regleras som kvartersmark för bostadsändamål. Detta önskemål grundas i viljan att i framtiden
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kunna uppföra fler enbostadshus inom fastigheten för att möjliggöra generationsboende. De
föreslår att fastigheten pekas ut i programmet som ”privat fastighet, möjlig bostadsutveckling”
De skrivande framför en önskan om att vägar och samfälligheter som inte används idag upplöses
och regleras in till närliggande fastigheter. Särskilt påtalas Röra-Äng s:7 som skiljer de båda
fastigheterna åt. De önskar också ett servitut som möjliggör tillfart till deras fastighet från nordost.
Kommentar: Utbyggnad av gatubelysning bedöms ha viss påverkan på upplevelsen för
när boende såväl som på naturmiljön. I relation till den stora m äng den tätor tsnär a bostäder
bedöms dock omgivningspåverkan bli mindre än i ett scenario där samma antal bostäder
sprids på landsbygden. En sammanhållen bebyggelse med effektiv mar kanvändning ger större
ostörda naturområden för växt- och djurliv sett till kommunen som helhet. Med ny
gatubelysning kan man idag välja lösning ar med mindre omgivningspåverkan såsom
ljusföroreningar och bländning jämfört med ko nventionell g atubelysning.
Kommunens fr amtida exploatering påverkar inte förutsättning arna att utveckla den eg na
fastigheten. Däremot omfattas en stor del av det område som åsyftas av str andskydd och
förslag på bygg nation kom mer att prövas mot strandskyddslagstiftningen, antingen i bygg lov
eller detaljplan. Enstaka bostäder är i regel inget skäl till dispens/upphävande av
strandsky dd. En mindre del av fastigheten ligger utanför str andsky ddat område. I
uppstartsskedet finns möjlighet att undersöka om de delar som ligger utanför strandskydd
kan ing å i detaljplanen, eller om mindr e tillägg enklast görs via bygglov. Om fastig heten
ingår i planen förv äntas fastig hetsägaren bekosta sin del i fr amtag andet av planen, i det fall
man gynnas av den (exempelvis genom utökad byggrätt).
Hanter ing av samfällig heter kommer att utredas v idare i detaljplaneskedet. I regel bekostas
fastighetsr ättslig a åtgär der av den part som gynnas av åtgär den. Önskan om servitut noter as
och dialog kan för as i sam band med detaljplanear betet.

DALBY 1:5
Yttr ande nummer 1.8
Ljudmiljö
I yttrandet uppmärksammas kommunen på den behagliga ljudnivån som finns i Dalby, och
undertecknande uttrycker oro för att detta kommer påverkas negativt av den föreslagna
byggnationen. De konstaterar att det kommer bli mer buller från trafik och andra aktiviteter och
menar att planförslaget borde behandla denna fråga då det i nuläget är en boendekvalitet. De
framför ett önskemål om att ljudnivån inte ska försämras och att denna fråga prioriteras i
kommande planarbete med utredning, detaljerad beskrivning av förväntad förändring samt hänsyn i
utformning av ny byggnation.
Kommentar: Se o fta förko mmande sy npunkter på sidan 3.
Anpassning till Kulturmiljö
Undertecknande understryker att det är viktigt att ny bebyggelse anpassas till befintlig
kulturhistorisk miljö och landskapsbild och att den nya bebyggelsen efterliknar och smälter samman
med befintlig bebyggelse. De ställer sig kritiska till att inga av referensbilderna i programmet visar
”vita typiska Bohuslänska byggnader” som de menar karaktäriserar Dalby idag, och menar att
flertalet av de nya husen bör vara vita och likna traditionell bohuslänsk stil. De invänder även mot
att byggnaderna på Rosekasen föreslås ges ett mindre traditionellt uttryck och anpassas mer till
terrängen. Bostadsområdet i Svängen lyfts fram som ett positivt exempel.
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Kommentar: Se o fta förko mmande sy npunkter på sidan 3.
Djurhållning
Undertecknande undrar även hur förutsättningarna för djurhållning (främst häst) kommer bli för
närliggande fastigheter. De önskar att frågan utreds i det fortsatta planarbetet.
Kommentar: Inom detaljplaner at område kr ävs tillstånd fr ån byggnadsnämnden för viss
djurhållning, exempelvis häst. Detaljplanerna kommer främst att omfatta ny byggnationen,
och huvuddelen av de befintliga fastig heter na i Dalby kommer fortsatt var a utanför
detaljplaner at område.
Kommunen har idag ing a r iktlinjer för hästar i planeringen. I detaljplaneskedet kan
Boverkets vägledning från 2011 för planering för och invid djurhållning anv ändas. Där
konstateras att ett skyddsavstånd mellan bostäder och hästanlägg ningar kr ävs, men att
avståndet kan v arier a kr aftigt beroende på lokala fö rutsättning ar. Det är också stor
skillnad på enstaka hästar hos privatperso ner och större verksamheter med djurhållning .
Dalby är idag ett jordbruksområde och kommunens ambition är att dessa verksamheter ska
kunna fortgå även efter byggnation av bostäder. Med tanke på framtida när het till bostäder
så bedöms inte nyanläggning av mer storskalig djurhållning med stor omgivningspåverkan
lämplig.

DALBY 1:11 & DALBY 1:15
Yttr ande nummer 1.16
Båtplats
Undertecknad vill som delägare i samfälligheten Dalby s:6 ha garanti för att även i fortsättningen
kunna ha sin båtplats kvar oberoende av eventuell utbyggnad av hamnen och vem som kommer att
driva den.
Kommentar: Eftersom hamnen idag är i priv at drift har kommunen inte rådig het över hur
båtplatser fördelas. Då ko mmunen inte har några intentio ner att överta driften av hamnen,
kommer den för bli i priv at drift.

HENÅN 1:364
Yttr ande nummer 1.18
Lokalgata som ansluter Rosekasvägen
De skrivande föreslår att anslutningen till Rosekasvägen utgår och att all trafik från område
Rosekasen går via dalen. Argumenten som framförs är att det är dålig sikt i korsningen
Rosenkasevägen/Bråtenvägen, att korsningen Bråtenvägen/Röravägen är farlig samt att deras
bostad riskerar att störas visuellt och av buller.
Kommentar: Kommunen har förståelse för att en ökad trafikmängd kan upplevas som
störande för närboende. Genom att ansluta området till Henån centrum på fler a olika
ställen fördelas trafikrörelserna mer jämt och, utöver att närheten till olika m ålpunkter
förbättras, minskar olägenheten för fastighetsäg are längs respektive tr afikkoppling . Enlig t
en kompletter ande tr afikutredning (Sigma 2020) beräknas tr afiken på Rosekasvägen under
högst belastade timme var a cirka 20 fordon. Detta är en signifikant ökning men
Rosekasvägen förblir en m ycket lågtrafiker ad gata. Vad g äller väg bredd och
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korsningsutformning bedöms kapaciteten var a tillr äcklig för denna ökade trafikbelastning.
Sammantaget gör kommunen bedömningen att den påverkan som en ny vägkoppling v ia
Rosekasevägen får på när liggande hus i form av stör ning ar bör anses v ara acceptabel.
Området Rosekasen
Undertecknande påtalar att de inte vill ha hus med insyn mot deras fastighet då de vill ha ett privat
område kring sin veranda. De ser grannar bakom bergspartier i söder och öster som mer
acceptabelt. De önskar att hus inte uppförs högre än två våningar och inte på högre marknivå än
+70 meter över havet nära deras fastighet. De vill gärna att träd i anslutning till deras fastighet
sparas.
De skrivande förespråkar användande av grånad träfasad samt sedumtak för närliggande
bebyggelse, utifrån dess ekologiska och estetiska kvaliteter.
Kommentar: Önskemål kr ing minimerad insyn och bevarande av naturmark och tr äd nära
huset noter as. I kommande detaljplanear bete kommer ny bebyggelse att placeras med
ambitionen att bevar a den utsikt och upplevelse av o stördhet som finns på Äng sberget idag
till stor del. Kommunen är skyldig att ta tillvar a såv äl enskilda och allmänna intressen och
detta kommer ligg a till gr und för de avvägning ar so m görs i kommande planer ing.
Planprogrammet har inte den detaljeringsniv ån att det behandlar exakta placeringar , höjder
och mater ialval för bebygg elsen inom område Rosekasen, men önskemålen noter as inför
kommande planläggning . I detaljplanens samråds- och granskningsskeden kommer det finnas
möjlighet att yttr a sig på ett i detta avseende tydligar e utarbetat förslag.

RÖRA-LUNDEN 1:20
Yttr ande nummer 1.20
Hamnområde i anslutning till Röra-Lunden 1:20
Undertecknad påtalar att de använder stranden på deras fastighet för att ha sin båt samt bada ostört
vid. Hen påtalar att vattendjupet bör vara otillräckligt nära strandlinjen utanför Röra-Lunden 1:20,
vilket gör platsen olämplig för hamnanläggning annat än en längre ut från land.
Den skrivande ställer sig kritisk till anläggande av hamn inom det i samrådsförslaget utpekade
området, främst för att det innebär att fastigheten blir mindre avskild och att möjligheten att
utnyttja stranden försvinner, men också på grund av vattendjupet som beskrivits ovan.
Kommentar: Noter as. Pro gramsamrådet är ett tillfälle att inhämta synpunkter på förslaget
från berör da fastig hetsägare. En åtgär d som att utveckla båtplatser är var ken önskvärd
eller möjlig att genomföra utan fastighetsäg arens medgivande. Utveckling av båtplatser
kommer inte att ing å i ko mmande detaljplaner ut kommer i sådana fall att pr övas som ett
eget ärende.
Ytter ligare undersökning av vattenområdet skulle behöva genomför as för att av göra
lämpligheten att utöka båtplatser.
Parkering vid hamnområdet
Den skrivande konstaterar att parkeringsplatsen vid båthamnen kommer att behöva utökas
ordentligt om båtplatserna skall utökas, samt att det finns liten yta att göra detta på.
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Kommentar: Kommunen delar bedömningen att par keringsytan inte kan utökas mer än
marginellt. En utredning av belägg ningen på nuvar ande parkering samt en bedömning av det
framtida behovet kr ävs om förslaget om fler båtplatser utreds vidare . T änkta användare av
båtham nen är framför allt boende i närområdet, utan behov av bil.
Trafik
Undertecknad påtalar att trafiken kommer att öka väsentligt, både mot Henån centrum och längs
Dalbyvägen mot Bön, och menar att den senare inte är dimensionerad för utökad trafik.
Kommentar: Då Henån centrum, skola och bussterm inal samt väg 160 bedöms vara
huvudsaklig a målpunkter bedöms merparten av trafiken gå via Ängsv ägen, men även via
Ängsberget. Er forder lig a förbättring ar av Ängsv ägen kommer att behöva ske i samband med
utbygg nad av Dalby .
Trafiken på Dalbyv ägen mot Utgår d kommer sanno likt att öka något. Detta gäller fr ämst
vid utbygg nad av västr a delen. Vid detaljplanering av västra delen av dagen ko mmer
eventuellt behov av åtg ärder på Dalbyv ägen mot Utgård utredas. Ett mindre antal
trafikrörelser i denna r iktning kommer även generer as av utbyggnaden av östr a delen av
Dalby men bedöms inte påverka fr amkomligheten negativt.

DALBY 1:29
Yttr ande nummer 1.21
Utsikt
Undertecknande refererar till samrådsmötet där de menar att kommunen framfört att ny bebyggelse
inte kommer att skymma utsikten för ett befintligt hus. Även ett citat från programmet lyfts upp:
"Den nya bebyggelsen ska anpassas så att befintlig bebyggelses utsiktsmöjligheter i möjligaste mån bevaras".
Vidare beskrivs och illustreras de föreslagna ytorna för framtida bebyggelse (1.3 Högelid) riskerar
att påverka fastigheten Dalby 1:29 kraftigt.
De skrivande undrar vad den planerade bebyggelsen innebär för konsekvenser för fastigheten samt
vad som menades med uttalandet kring utsikt på samrådsmötet.
De ställer sig också frågande kring hur 30-40 bostäder inom 1.3 Högelid ska kunna uppföras utan en
alltför negativ påverkan på utsikten från deras fastighet samt om man kan kvantifiera utsikt i form
med hjälp av synfältsvinklar. ¨
Slutligen ifrågasätts vilket antal bostäder som föreslås och om kommunen kan reglera detta. Även
parkeringsfrågan lyfts, där de skrivande ifrågasätter hur parkeringsbehovet för det föreslagna antalet
bostäder ska kunna lösas inom 1.3 Högelid.
Kommentar: Det uttalande från samrådsmötet som undertecknad referer ar är taget ur ett
svar på en fr åga kring hö jder på bostäder na på i området Rosekasen, som ställdes av en av
de boende på Ängsberget. Detta gällde i ett område som är starkt kuper at där den befintlig a
bebyggelsen ligger högre än planer ad ny bebyggelse v arpå utsikten inte påverkas i någon
större utsträckning. Tyvär r kommer utsikten i de flackare delarna av planområdet påverkas
i större utstr äckning . Dock gäller det som citeras ur planprogrammet att bebyggelsen
kommer att utformas med ambition att bev ara utsikt från befintlig bebyggelse i så stor
utstr äckning som möjligt.
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Den yta som är gulm arker ad i planprogrammet är de områden som huv udsaklig en föreslås
bli kvarter smark i en kommande detaljplan. Det betyder inte att byggnad kommer att
uppföras på hela området. I detaljplanen kommer by ggnaders placeringar och höjder
definier as ytterlig are vilket kommer ge större möjlig heter att samråda med boende kring
frågor som utsikt. I särskilt känslig a lägen kan 3D-modeller och volymstudier anv ändas för
att illustrer a hur utblickar blir fr ån befintlig a fastigheter. Berör da fastig hetsägare kommer
att få chans att yttr a sig på detaljplaneförslaget i samråd och granskningsskedet av
detaljplanen.
Kommunen har förståelse för att exploater ing när a den egna fastigheten skapar oro och att
fastighetsägare är måna o m befintliga boendekv aliteter. Ambitionen är att i samråd med de
boende hitta en avv ägning mellan det allmänna intr esset av bostadsförsörjning och effektiv
markanv ändning och de enskilda fastighetsäg arnas intressen.
Vad g äller kvantifier ing av synvinklar föreslås istället att för a dialog kring
perspektivbilder och digitala modeller för att illustrera för ändringar av utsikt.
Vad g äller exploateringsgr ad och parkeringsmöjligheter inom 1.3 Högelid, Se o fta
förkommande sy npunkter på sidan 3.
Dagvatten
De skrivande upplyser kommunen om att stora mängder regnvatten rinner från Ängsberget och
vidare ner i ett dike över 1.3 Högelid samt att området idag är mycket blött och tidigare använts som
lertäkt. De frågar hur vattenmängderna ska hanteras vid kommande byggnation samt vad som
händer om den egna fastigheten skulle drabbas av dränageproblem till följd av nybyggnationen.
Kommentar: En gata/VA-utredning kommer att tas fram inom ramen för kom mande
detaljplan som säkerställer att dagvatten inom de ny byggda områdena tas om hand på ett
korrekt sätt. Grundregeln är att dagvatten ska tas om hand på den egna fastigheten och
ledas in i dagvattensystem en, därmed tillåts inte att befintliga fastig heter belastas med
ökade dagv attenflöden.
Kulturmiljö
Undertecknande beskriver att det finns ett tjugotal hus äldre hus i lokal traditionell byggnadsstil i
Dalby, varav den egna byggnaden, som renoverats i ursprunglig stil, är en.
De lyfter att bebyggelsen på 1:3 Högelid föreslås ges ett mer modernt uttryck och ifrågasätter att
det i programmet beskrivs ligga frånskilt från övrig bebyggelse. De frågar hur kommunen definierar
frånskilt, i meter, samt hur den nya bebyggelsen kommer relatera till den befintliga äldre byggnad
som finns inom Dalby 1:29.
Kommentar: Se o fta förko mmande sy npunkter på sidan 3. Att något upplevs avskilt är en
kvalitativ bedömning som inte kan kvantifier as i meter. Det avser fr ämst den högre delen av
området, vilket förty dlig ats i programhandlingen.
Planprogrammet har inte den detaljeringsniv ån att det behandlar exakta placeringar , höjder
och mater ialval för bebygg elsen, men önskemålen noteras inför kommande planläggning. I
detaljplanens samråds- och granskningsskeden kommer det finnas möjlighet att yttra sig på
ett i detta avseende tydligare utarbetat förslag.
Ljudmiljö
De skrivande beskriver den nuvarande ljudmiljön i Dalby där ljud studsar mott dalgångens sidor
och sprids inom området. De menar att den ljuddämpande växtlighet som idag finns i dalen inte har
effekt då bergssidorna är högre. Vidare undrar de om det kommer göras studier av akustiska
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förhållanden i Dalby samt hur byggnationen på 1.3 Högelid ska utformas med tanke på att
topografin påminner om en amfiteater.
Kommentar: Se o fta förko mmande sy npunkter på sidan 3.
Tillköp av mark
Undertecknande undrar om de har möjlighet att köpa till mark närmast sin fastighet för att säkra att
denna yta inte bebyggs på ett sådant sätt att det skymmer utsikt och skapar insynsproblematik. De
framför att detta även skulle möjliggöra en önskan om att bygga till det befintliga bostadshuset. De
undrar därför både om de har möjlighet att köpa till mark för att öka avståndet från befintligt hus
till tomtgräns samt om det finns möjlighet att köpa till mark för ett nytt helårsboende i anslutning
till Dalby 1:29.
Kommentar: I dagsläget är det inte aktuellt för kom munen att sälja mark inom
programområdet. Om det under påg ående planarbete visar sig att mar ken kan säljas utan
begränsa förutsättningarna för planer ingen av marken kommer kommunen att ta kontakt
med fastig hetsäg ar na.

DALBY 1:66
Yttr ande nummer 1.22
Natur och kulturmiljö
De skrivande framför att de i grunden är positiva till planerad byggnation av Dalby och de
infrastruktursatsningar som medföljer.
De undertecknande beskriver att de naturvärden som de upplever i området idag med ett rikt
djurliv. De ställer sig kritiska till exploateringens omfattning och menar att det innebär för stor
påverkan på naturmiljön, både under byggtiden och efter färdigställande. De nämner särskilt trafik
buller och utsläpp som faktorer som påverkar närmiljön negativt.
Vidare menar de skrivande att de byggnader som de upplever som moderna och urbana är
främmande i Dalby och emotsätter sig denna inriktning. De menar att de intentioner att förtäta
med hänsyn till platsen som beskrivs i programmet inte återspeglas i förslaget.
Kommentar: För synpunkter kring natur och kultur miljö samt buller, se ofta förekommande
synpunkter på sidan 3. Ko mmunen hoppas att intentionerna kring bebyggelsens utformning i
relation till platsen blir ty dlig are i detaljplaneförslag et, då höjder, utseende, och placering
kommer vara mer definier ade. I detaljplanens samråds- och granskningsskeden kommer det
finnas möjlig het att yttr a sig på ett i detta avseende tydlig are utarbetat förslag.
Hög exploateringsgrad
De anser tycker att exploateringsgraden inom Högelid 1:3 är för hög med avseende på närheten till
befintliga fastigheter. De påpekar även att parkeringsbehovet kommer vara stort och ifrågasätter
om det kommer kunna tillgodoses inom området. De skrivande föreslår att ytan inte bebyggs utan
istället används för rekreation och odling.
Kommentar: Se o fta förekommande synpunkter på sidan 3.
Planens påverkan på Dalby 1:66
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De skrivande riktar skarp kritik mot den föreslagna bebyggelsen i närhet till deras fastighet. De
påpekar att de tidigare haft konversation med kommunen om tillköp av mark i anslutning till sin
fastighet för komplettera sitt fritidsboende med en byggnad med helårsstandard.
De ifrågasätter varför detta önskemål inte har beaktats i programförslaget, och menar att
kommunen brustit i sin kommunikation angående detta. Undertecknande ser negativt på att deras
möjligheter köpa till mark för att bygga till försvinner om det planeras för andra bostäder strax
utanför deras fastighet.
Kommentar: I dagsläget är det inte aktuellt för kom munen att sälja mark inom
programområdet. Om det under påg ående planarbete visar sig att mar ken kan säljas utan
begränsa förutsättningarna för planer ingen av marken kommer kommunen att ta kontakt
med fastig hetsäg ar na. Dialog kring detta ärende har förts med planhandläggar e och
förhoppningen är att sakägarna upplever att förutsättningar na tydliggjorts.

DALBY 1:71
Yttr ande nummer 1.24
Den skrivande påtalar att det inte finns intresse av att bygga ut fastigheten i enlighet med
programförslaget, men inte har invändningar mot att hur det behandlats i planprogrammet. Vidare
uppmärksammas kommunen på att intresset för att ansluta kommunalt vatten och avlopp är stort.
Hen undrar också om bygglov för tillbyggnad av befintligt hus bör inkluderas i programmet eller
om det kan skötas enbart med bygglovsansökan.
Kommentar: Omr åde B .1 kommer att utgå i det reviderade programförslaget, då dess
inverkan på landskapsbilden och ianspr åktagandet av jor dbr uksmark bedöms väga ty ngre
än exploater ingsintresset. Intresse för att ansluta v atten och avlopp noteras, i samband med
utbygg nad av etapp ett ko mmer anslutningspunkt till kommunalt VA flyttas närmare
Dalby 1:71. Tillbygg nad av befintlig t hus behöver inte inkluderas i planprogrammet utan
kan hanter as genom bygglo v.

DALBY 1:12
Yttr ande nummer 1.25
Skrivande föreslår att vägen bör dras tvärs över dalgången från kurvan på Ängsvägen rakt fram mot
norra delen av Stabergsvägen, för att förbereda utbyggnad i västra delen av dalgången. Hen menar
att strandskyddet inte bör vara problem och att samrådsförslaget vägdragning också går in på
strandskyddat område. Kommunen får också tips om att samråda med de närmast berörda
fastighetsägarna.
Kommentar: Eftersom merparten av bostäderna kom mer att placer as på längs dalgångens
östra sida och på Ängsber get är en ny väg drag ning enligt yttr andet ov an inte ändamålsenligt
för projektet. Östr a sidan av dalen planer as dessutom att byggas ut först. Utö ver detta
skulle den föreslag na väg dragningen innebär a ett stö rre intrång på strandsky ddet och hög a
naturvär den nära str anden. Ängsv ägen föreslås istället behållas i befintlig t läge och breddas
för god fr amkomlighet och för att göra plats för gång- och cykelbana.
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DALBY 1:56
Yttr ande nummer 1.26
De skrivande ställer sig positiva till planprogrammets ambitioner kring bibehållet jordbruk, sparad
åkermark i dalgångens mitt och en småskalighet som värnar befintliga kvaliteter.
Tystnad
Vidare påtalas de kvaliteter som är unika för platsen. Att hav, skog, och berg möts och att
landskapet skapar en unik avgränsad rumslighet i dalgången med en fridfull karaktär. Akustiken i
dalen beskrivs, en särskild rumsklang där ljud hörs på långt avstånd. De skrivande påtalar även att
tystnaden som finns i dalen är värdefull då den är ovanlig och att upplevelsen av den har många
positiva effekter dem som vistas där.
Undertecknande menar att bevarandet av tystnaden är det viktigaste i utvecklingen av Dalby, både
för nuvarande och framtida boende. Det som åsyftas är inte tillfälliga ljud från människor och trafik
utan bakgrundsljud som VVS-anläggningar. De föreslår att kommunen ska inkludera detta som
kriterier i markanvisningar. De menar också att med den exploatering som föreslås inom område
1.3 Högelid, så kommer störningen från anläggningar vara påtaglig.
Kommentar: Ang ående ljud och exploater ingsgr ad, se ofta förekommande synpunkter på
sidan 3.
Natur och landskap
Vidare framförs önskemålet om att bebyggelsen utformas med varsamhet om områdets nuvarande
kvaliteter, samt att bebyggelsen inte blir alltför tät, i synnerhet nära åkermarken.
Vidare framförs att området mellan Dalby och den gamla skidbacken i Lundens industriområde är
igenväxt och borde återställas till ängsmark och välskött skog. Detta förslag omfattar även området
upp mot Ängsberget.
Kommentar: I planprogrammet beskrivs intentio nen att låta den tätare bebygg elsen förlägg as
främst på bergssidor na och låta bebyggelsen i Dalg ången var a mer öppen och småskalig och
bevar a karaktären av åker- och ängsmarken kring husen. Mer konkreta fr ågor kring
byggnaders placer ing och höjder utreds i detaljplaneskedet och sakäg are uppmuntras att var a
delaktig a i samrådet och g e synpunkter när förslag är utarbetade. Synpunkter kring skötsel
av grönytor utanför programområdet har vidarebefordrats till Mark- och
explo ateringsenheten.
Bebyggelse och kulturmiljö
De skrivande uppmuntrar till byggande med hållbarhetsprofil exempelvis byggemenskaper och
andra sociala byggformer, ekobyar samt möjligheter till odling. De ställer sig positiva till
gestaltningsexemplen i programmet, särskilt till användandet av trä, men även modern utformning
och slamfärg lyfts fram.
De lyfter också att hänsyn bör tas till fastighet Dalby 1:29 vid placering av ny bebyggelse.
Kommentar: Att tillskapa byggrätter för bygg- eller bogemenskaper är en am bition som
fortsätter in i markanvisning och detaljplan. Hållbara lösning ar av olika slag kommer
vägas in i bedömningen av förslag i kommande m arkanvisning.
Planprogrammet har inte den detaljeringsniv ån att det behandlar exakta placeringar , höjder
och mater ialval för bebygg elsen, men önskemålen noteras inför kommande planläggning. I
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detaljplanens samråds- och granskningsskeden kommer det finnas möjlighet att yttra sig på
ett i detta avseende tydligare utarbetat förslag.
Trafik
Undertecknande påpekar att de har servitut för parkering på Dalby 1:24, framför Dalby 1:24, och
att de gärna har dialog kring frågan i detaljplanearbetet.
De föreslår att gång- och cykelväg tillskapas över skidbacken till Lundens industriområde och
vidare mot skolan och samhället.
Kommentar: Fråg an om servitut kommer hanteras i kommande detaljplanear bete.
Gällande gång- och cykelbana över skidbacken bedö ms detta var a ett för stort ingrepp i
natur och en för stor kostnad för kommunen i relation till nyttan. Föreslagna gång- och
cykelväg ar via Ängsberget och Ängsvägen bedöms ge större nytta i relatio n till kostnaderna.
Fortsatt dialog
De skrivande hoppas på fortsatt dialog med sakägarna i det fortsatta planarbetet, och vill bidra med
kunskaper om området, såsom upplysningar om dagvattenflöden kring fastigheten.
Kommentar: Kommunen ser gärna att sakägar na aktivt deltar i detaljplaneskedet, och är
positiv a till alla synpunkter som inkommit i programsamrådet. Kommunen kan komma att
ta kontakt kring fr ågor so m rör specifika fastig heter och sakäg are är alltid välkomna att
höra av sig till handlägg ar en med frågor och sy npunkter.

RÖRA-ÄNG 1:10
Yttr ande nummer 1.28
Undertecknande inleder med att skriva att de i stort är positiva till utvecklingen i Dalby men att de
har ett flertal synpunkter och invändningar.
Område F.1
De skrivande ställer sig kritiska till samrådsförslagets område F.1. De menar att en förskola vid den
placeringen skulle innebära störning för deras fastighet, både på grund av ökad trafik kring
förskolan och för att det kan bli en samlingsplats för barn och ungdomar på kvällar och helger. De
framför att även om en placering enligt förslaget minskar bullernivåerna i området som helhet
innebär det en ökning för fastighet Röra-Äng 1:10.
De menar att förskolan inte bör ingå i området över huvud taget då det inte är en lämplig placering
och kommunen har avfärdat övriga placeringar inom programområdet och menar att avståndet till
Henån inte är större än att förskola kan förläggas där istället.
De påtalar även att kommunen föreslår byggnation av förskola inom strandskydd och anser att
detta är motsägelsefullt då kommunen under ett möte framför att det sannolikt inte finns
dispensskäl för fastighetsägarnas önskemål att bygga på den egna fastigheten.
Kommentar: Omr åde F .1 utgår i den revider ade programhandlingen.
Vad som kr ävs för dispens från/upphävande av strandsky dd är r eglerat av 7 kap. 18 c–d §
i miljö balken. Det innebär att str andskyddet endast kan upphäv as för dessa särskilda skäl,
och bedömningen blir där med olika för o lika ty per av bebyggelse.
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Övriga synpunkter
Undertecknande föreslår att vägen bör dras tvärs över dalgången från kurvan på Ängsvägen rakt
fram mot norra delen av Stabergsvägen.
Generellt är de oroade över bullernivåerna i området, i form av ökad trafik till följd av nya bostäder
och under byggtiden.
Den yta som i programförslaget utpekas som lek och rekreationsyta ingår i fastighet Röra-Äng 1:10.
Fastighetsägarna konstaterar att de inte kan ta ställning till förslaget då de väntar på svar i en
pågående dialog med kommunen.
Kommentar: Eftersom merparten av bostäderna kom mer att placer as på längs dalgångens
östra sida och på Ängsber get är en ny väg drag ning enligt yttr andet ov an inte ändamålsenligt
för projektet. Östr a sidan av dalen planer as dessutom att byggas ut först. Utö ver detta
skulle den föreslag na väg dragningen innebär a ett stö rre intrång på strandsky ddet och hög a
naturvär den nära str anden. Ängsv ägen föreslås istället behållas i befintlig t läge och breddas
för god fr amkomlighet och för att göra plats för gång- och cykelbana.
Om buller , se ofta föreko mmande sy npunkter på sidan 3.
Kommunen delar synen att vidare diskussion behöver föras kr ing lek- och rekr eationsytan
som föreslås inom Röra-Äng 1:10. Fråg an föreslås utredas vidare i detaljplaneskedet.
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Planprogram f ör

DALBY
Del av Henån
KS/2016:1552
Orust kommun
Västra Götalands län
Upprättad den 27 maj 2021 av
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun

LOKALISERINGSPRÖVNING
Ianspråktagande av jordbruksmark

1

PRÖVNING AV IANSPRÅKSTAGANDE AV JORDBRUKSMARK
Jordbruksmark är viktig att bevara för att säkerställa framtida möjlighet till matproduktion och
skyddas i Miljöbalken. Enligt 3 kap 4 § (MB 3:4)i miljöbalken gäller att: “Brukningsvärd
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”
Inom programområdet finns cirka 23 ha jordbruksmark. Merparten av bostadsbebyggelsen planeras
koncentrerat längs dalgångens kanter, med majoriteten i mer kuperat landskap, för att bevara den
största delen av jordbruksmarken. Bostadsbyggande möjliggörs på cirka 4 ha jordbruksmark. Inom
kvartersmark kommer odlingsmöjligheter för de boende tillskapas. Delar av den ianspråktagna ytan
kommer därför i mindre skala kunna användas för odling.

JORDBRUKSMARKEN SOM ALLMÄNT INTRESSE
Största delen av marken används idag till spannmålsproduktion och vallproduktion, men även
grönsaksodling och bete utgör en del av användningen. I och med att åkermark ianspråktas för
bostadsbyggande så minskar kommunens totala åkerareal och därmed förutsättningar för
livsmedelsförsörjning. I översiktsplanen har kommunen pekat ut vilka områden som bedöms som
särskilt värdefulla.

2

VÄSENTLIGT SAMHÄLLSINTRESSE
Exploateringen enligt programförslaget måste utgöra ett väsentligt samhällsintresse för att det
berörda området ska kunna tas i anspråk.
Inom Orust kommun finns ett underskott på bostäder, och detta är även prognosen för de
kommande tre åren enligt Boverkets bostadsförsörjningsenkät.
I kommunens översiktsplan från 2009 är Dalby utpekat som område för bostadsutbyggnad. I
kommunens bostadsörjningsprogram från 2016 konstateras att kommunens planberedskap behöver
stärkas för att kunna klara av framtida bostadsförsörjning. Stärkt planberedskap i Henån som
centralort ges i bostadsförsörjningsprogrammet högsta prioritet av kommunens planuppdrag.
Kommunen menar med stöd i bostadsförsörjningsprogrammet att de 200-250 bostäder som
planeras i Dalby är centralt för kommunens bostadsförsörjning och därmed att betrakta som ett
angeläget allmänt intresse.
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LOKALISERINGSPRÖVNING
Alternativ A -Nävrekärr
Område A består av jordbruksmark, idrottsanläggningar och en del av ett större sammanhängande
skogsområde. Skogsområdet är utpekat i översiktsplan som värdefullt naturområde för
närrekreation. Utpekat för service och allmänna ändamål i översiktsplan

Alternativ B - Högeliden
Område B är väsentligt mindre än programområdet för Dalby består till stor del av jordbruksmark.
Området avgränsas i norr av redan ianspråktagna områden för bostäder och planområde för ett
pågående planarbete som medger 60-80 bostäder. I söder avgränsas området av ett vattendrag med
strandskydd.

Alternativ C- Lövås
Delvis utpekat för bostadsändamål, övrig yta utpekad som reservområde för bostäder i kommunens
översiktsplan. Området är beläget på östra sidan om väg 160 vilket i dagsläget utgör en barriär som
skär av området från Henån centrum. För att lösa trafikförsörjning av området krävs en ny utfart på
väg 160, och förutsättningarna för att få till detta är mycket svåra. Området är kraftigt kuperat och
komplicerat att exploatera. Området har idag en splittrad ägarstruktur utan kommunalt markägande.

Sammanfattning
Alla de alternativa lokaliseringarna består idag antingen av jordbruksmark eller grönområden i olika
stor omfattning. För alternativ A bedöms ett större skogsområde i anslutning till idrottsplats och
löpspår ha stort värde för närrekreation. Förutom skogsområdet kvarstår i alternativ A enbart
åkermark. Alternativ B bedöms inte vara av tillräcklig storlek för bostadsvolymen som krävs, och
utgörs till största del av jordbruksmark. Alternativ C bedöms vara lämpligt för bostadsbyggande
längre fram i tiden, där är åkermarken mer fragmenterad och skogsmarkerna är inte lika
lättillgängliga för närrekreation. Dock gör trafiksituationen i nuläget och en splittrad ägarstruktur att
planläggning av området inte är aktuellt i närtid. Vidare utredning och långsiktig dialog med berörda
parter krävs för att projektet skall kunna genomföras utan orimliga merkostnader.
Övriga områden i kartan utgörs av redan ianspråktagen mark, strandskyddat område, områden med
värde för närrekreation och områden med otillgänglig terräng.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Enligt Plan- och bygglagen ska marken användas för det ändamål som anses vara mest lämpligt
utifrån beskaffenhet, läge och behov. I detta fall vägs intresset av att bevara jordbruksmarken mot
behovet av att anlägga nya bostäder och den samhällsnytta det innebär. Det finns ett stort behov av
att kunna genomföra projektet i närtid, för att balansera det underskott av bostäder som finns inom
kommunen. Det bedöms inte finnas någon alternativ lokalisering där detta kan uppnås där inte
likvärdig eller större mängd jordbruksmark ianspråktas.
Kommunen syftar till att uppnå en effektiv markanvändning inom de ytor som ianspråktas för att
på så sätt få en större nytta för bostadsförsörjningen inom de ytor som tas ianspråk och minska
behovet av framtida ianspråktagande av jordbruksmark.
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-14

§ 139
KS/2016:1552
Beslut om godkännande av planprogram Dalby
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna planprogram för Dalby
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2008 exploateringsbudget för att planlägga Dalby. Utskottet för
samhällsutveckling beslutade 2020 om samråd för programmet. Det övergripande syftet med en
planläggning av Dalby är att skapa en planberedskap för 200-250 bostäder i Henån i attraktiva
havsnära lägen på gångavstånd från centrum, skola och service. I samrådet inkom 29 yttranden.
Justeringar av planprogrammet har gjorts utifrån synpunkterna i samrådet, bland annat har
bebyggelse inom strandskydd utgått och Ängsvägen föreslås nu ligga kvar i nuvarande läge.
Planprogrammet föreslås ligga till grund för markanvisningar och därefter detaljplaneras.
Planprogrammet innehåller det som krävs för att det ska vara ett fullgott underlag för vidare
detaljplanearbete och är därför klart för godkännande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27
Planprogram för Dalby daterat 2021-05-27
Programsamrådsredogörelse daterad 2021-05-27
Bilaga 1.1 Lokaliseringsutredning daterad 2021-05-17
Beslutet skickas till
Mark och exploatering
Bygg och miljö
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 165
Godkännande av planprogram Dalby

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-30

KS/2016:1552

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna planprogram för Dalby.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2008 exploateringsbudget för att planlägga Dalby. Utskottet för
samhällsutveckling beslutade 2020 om samråd för programmet. Det övergripande syftet med en
planläggning av Dalby är att skapa en planberedskap för 200-250 bostäder i Henån i attraktiva
havsnära lägen på gångavstånd från centrum, skola och service. I samrådet inkom 29 yttranden.
Justeringar av planprogrammet har gjorts utifrån synpunkterna i samrådet, bland annat har
bebyggelse inom strandskydd utgått och Ängsvägen föreslås nu ligga kvar i nuvarande läge.
Planprogrammet föreslås ligga till grund för markanvisningar och därefter detaljplaneras.
Planprogrammet innehåller det som krävs för att det ska vara ett fullgott underlag för vidare
detaljplanearbete och är därför klart för godkännande.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-06-14 § 139 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna planprogram för Dalby.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27
Planprogram för Dalby daterat 2021-05-27
Programsamrådsredogörelse daterad 2021-05-27
Bilaga 1.1 Lokaliseringsutredning daterad 2021-05-17
Beslutet skickas till
Mark och exploatering
Bygg och miljö

1

Datum

Diarienummer

2021-06-01

KS/2021:349

1(2)

Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
telefon /RedigerareTelefon/
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Revidering av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
anta förslag till Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Sammanfattning av ärendet
Gällande bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda antogs av
kommunfullmäktige 2018-10-11.
Arvodesberedningen har under 2021 gjort en översyn av bestämmelserna, och
presenterar med anledning av detta bifogat förslag.
Utredning
Arvodesberedningen har i sin översyn av bestämmelserna samlat in synpunkter från
partierna, och arbetat igenom dessa under sammanträdena. Beredningen har i sitt arbete
tagit del av statistikunderlag från andra kommuner och även fått information om vilka
ekonomiska konsekvenser förslaget får.
Nuläge
Nettokostnaderna för politisk verksamhet i Orust kommun ligger i nivå med
kommunerna i Fyrbodal; 958 kr/invånare 2019, att jämföra med snittet för Fyrbodal
som ligger på 975 kr/invånare. Ersättningar till kommunalråd och oppositionsråd
liksom sammanträdesersättningar till ledamöter i KF, nämnder och utskott ligger till
exempel i nivå med våra grannkommuners.
Bedömning
Argumenten för att göra förändringar i bestämmelserna är flera.
Arvodesberedningen bedömer att det bör göras mer attraktivt att delta i den
demokratiska processen och att därför ersättningar till ledamöter i kommunfullmäktige,
nämnder och utskott bör ökas. Likaså gör man bedömningen att kraven på arbetsinsats
för att ha ledande positioner i Miljö- och byggnadsnämnd, Social myndighetsnämnd
samt kommunfullmäktige är högre än vad man tidigare bedömt, och detta föranleder
därför en ökning av ersättningen.

Datum

Diarienummer

2021-06-01

KS/2021:349

2(2)

Ersättningen till gruppledare sänks, samtidigt som fler gruppledare – alla utom
kommunalråd och oppositionsråd, får ersättning.
Orust kommun kommer, om förändringarna genomförs, att ligga relativt högt i nivå
jämfört med de grannkommuner vi gjort jämförelser med (vi känner i nuläget inte till att
det ska ske några motsvarande förändringar i de andra kommunerna). Inom
fyrbodalskommunerna hamnar vi ungefär på Sotenäs nivå, plats 6. Idag ligger vi i
mittenskiktet.
Det ska sägas att det är mycket svårt att göra jämförelser av ordförandeskapets
arbetsinsats för nämnder, utskott och kommunfullmäktige mellan de olika kommunerna
eftersom organisationen varierar, och därmed också ansvarsområdena.
En kalkylering av vad förslaget får för ekonomiska konsekvenser totalt sett visar på
ökade kostnader med 1,2 mnkr. Dessa fördelar sig med 0,5 mnkr i fasta arvoden och 0,7
mnkr i sammanträdesarvoden.
Andra förändringar som föreslås är:
Det klargörs vilken teknisk utrustning politikerna har rätt till i sitt utövande
Ett tydliggörande av att kommunalråd och oppositionsråd har rätt till friskvårdsförmån
och företagshälsovård på samma premisser som en anställd i kommunen. Likaså har de
rätt till föräldraledighet.
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Bestämmelser för ersättningar till kommunalt
förtroendevalda
Inledning
Bestämmelser för ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda i Orust
kommun.Bestämmelserna skall utvärderas inför varje ny mandatperiod.
Allmänna bestämmelser.
(Belopp återfinns i bilaga 1)
1 § Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avges i 4 kap 1 § kommunallagen.
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid gäller
endast 7 §samt 10-16 §§.
2 § Ersättningsberättigade uppdrag
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som
medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§,
9A § och 11-15 §§ för:
a) Sammanträde med fullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och
övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, verksamhetsutskott och
beredningar liksomrevisorernas sammanträden
b) Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper
c) Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson
studieresa, kurseller liknande som rör kommunal angelägenhet som har ett
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget
d) Förhandling eller förberedelse inför förhandling med motpart till kommunen
e) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevaldasjälv tillhör
f) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ
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g) Överläggning med chef/anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalda självtillhör
h) Presidiemöte/beredning/nämnd/utskott
i) Besiktning eller inspektion
j) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation
k) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag
l) Justering av protokoll
m) Fullgörande av särskilt uppdrag i övrigt efter val härtill i
kommunfullmäktige ellerkommunstyrelsen
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3 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda har rätt till ersättning för verifierad förlorad arbetsinkomst.
4 § Förlorad pensionsförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Se bilaga 1.
5 § Förlorad semesterförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån.
6 § Särskilda arbetsförhållanden m.m.
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda
med speciellaarbetstider eller särskilda arbetsförhållande i övrigt när det inte kan
anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt
anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Arvoden m.m.
7 § Årsarvoden
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid
har rätt tillårsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1.
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som
fullmäktige beslutat enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten skall
förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad skall arvodet minskas i
motsvarande mån. Arvodet skall i sådant fall utbetalas till vice ordförande eller annan
som

kommunstyrelsen

anser.

Sammanträdesersättning utgår till samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare vid
fullmäktigesammanträden.

Årsarvoderad

förtroendevald

har,

utöver

fullmäktigesammanträden, ej rätt till sammanträdes- eller förrättningsersättning.
För årsarvoderat heltidsengagerat kommunalråd gäller bestämmelser i
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bilaga
2.
För årsarvoderade vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsråd/2:e vice
ordförande ochordförandena i kommunstyrelsens verksamhetsutskott gäller
bestämmelser enligt bilaga 3.
8 § Särskilt arvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt
till särskiltarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
För förtroendevalda med särskilt arvode gäller bestämmelser i bilaga 4.
9 § Sammanträdesarvoden
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade har rätt till grundarvode med 1 % 1,5%
av kommunalrådets ersättning för sammanträde som är kortare än 4 h, samt 2 % 3%
av kommunalrådets ersättning för sammanträden som är längre än 4 h, enligt bilaga
1. Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller justerar
protokoll motsvarande har inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än
det som fullmäktigebeslutat enligt bilaga 1, undantaget sammanträde med
kommunfullmäktige.
Kortare sammanträde, understigande en timma, ersätts med 0,4 % av kommunalrådets
ersättning.
Arvode för justering ersätts med 0,4% av kommunalrådets ersättning.
Vid kortare sammanträde med kommunstyrelsen strax före kommunfullmäktige
utgår intesammanträdesarvode om den förtroendevalda deltar i det därpå
följande kommunfullmäktigesammanträdet.
För icke tjänstgörande ersättare utgår ersättning enligt bilaga 1.
Ledamöter i kommunfullmäktige ersätts med 1 % 1,5% av kommunalrådets
ersättning, oberoende avmöteslängd.

10 § Gruppledare
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Gruppledare
i kommunfullmäktige vars parti inte är representerar i
kommunstyrelsensarbetsutskott ersätts med 4 % 3% av kommunalrådets
ersättning. Denna ersättning utgår ej till kommunalråd och oppositionsråd i
de fall någon av dem innehar posten som gruppledare.
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§ Övriga ersättningar

När ordförande samt vice ordförande i valnämnden fullgör administrativa och övriga
göromål där sammanträdesersättning och ersättning enligt § 2 inte kan erhållas, ska
timersättning motsvarande valförrättarnas ersättning erhållas.
12 § Kommunal pension
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal
pension i dekommunala pensionsbestämmelserna, PBF, samt de nya
pensionsreglerna OPF-KL.

Ersättning för kostnader

13 § Resekostnader
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de
grunder somfastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.
Resa räknas från bostaden eller i undantagsfall från arbetsplatsen om resa påbörjats
och avslutats på arbetsplatsen.
14 § Övriga kostnader
För andra kostnader exempelvis barntillsynskostnader, vård av funktionshindrad
eller merkostnader för funktionshindrad förtroendevald betalas ersättning om den
förtroendevaldekan visa att särskilda skäl förlegat.
Ersättning utgår inte få den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering avarbete eller dylikt förhindra att kostnaderna uppkommit.
Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall.
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Övriga förmåner
15 § Teknisk utrustning
Förtroendevald som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, nämnd eller utskott har
rätt att låna en läsplatta att nyttja inom ramen för sitt uppdrag.
Förtroendevald med presidieuppdrag i utskott, nämnd eller kommunfullmäktige har rätt att
låna dator samt mobiltelefon att nyttja inom ramen för sitt uppdrag.
Ordförande och vice ordförande i kommunrevisionen har rätt att låna dator samt
mobiltelefon att nyttja inom ramen för sitt uppdrag. Övriga förtroendevalda revisorer får
låna läsplatta.
Utrustningen enligt ovan ägs av kommunen. Efter avslutat uppdrag ska förtroendevald
återlämna utrustningen.

Gemensamma bestämmelser
16 § Uppgifter som krävs för att ersättning skall utgå
För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 11-12 §§ skall den förtroendevalda styrka
sina förluster ellerkostnader.
Med styrkt avses lönespecifikation eller intyg från arbetsgivaren, alternativt intyg från
arbetslöshetskassanutvisande att löneavdrag i motsvarande mån sker. Sådant intyg
skall inges tillsammans med framställning om utbetalning och innan utbetalning sker.
Ersättning utgår ej för de belopp som per timme överstiger 1/165
av aktuelltriksdagsledamotarvode X 120 procent.
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket
belopp, till exempel fria yrkesutövare eller egna företagare, erhåller ersättning som
beräknas enligt underlag den förtroendevalda själv har att ta fram och styrka. Sådant
underlag kan bestå av sjukpenningsgrundande inkomst enligt dagsaktuell uppgift
från försäkringskassan (exklusive dendel som omfattar här angiven ersättning),
9
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taxerad
inkomst eller liknande.
Alternativt kan man begära en schablonersättning per timme som
motsvarar 60 % avkommunalrådets ersättning delat med 165.
Ersättning utgår ej för de belopp som per timme överstiger 1/165
av aktuelltriksdagsledamotarvode X 120 %.
Övriga yrkanden från fria yrkesutövare eller egna företagare som exempelvis
verksamhetsersättning/timkostnad som förlorats på grund av det politiska
uppdraget, skallprövning ske i varje enskilt fall av personalorganet. De
förtroendevalda ansvarar själva för uppgifternas giltighet och aktualitet.
17 § Yrkanden om ersättning
Yrkanden om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast sista
mars året eftersammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom
två år fråndagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkanden om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast
inom ett årfrån dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden
hänför sig.
18 § Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.
19 § Utbetalning
Årsarvoden och särskilda arvoden betalas ut med en tolftedel per
månad.Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per
månad.
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Bilaga 1 till ersättningsbestämmelser
1 § Justeringsuppdrag ersätts med 0,4 procent av kommunalrådets
ersättning.2 § Förlorad arbetsinkomst
Verifierat belopp, maximalt 8h/dag, se vidare § 13 i ersättningsbestämmelserna.
3 § Förlorad pensionsförmån
Ersätts med 4,5 % på förlorad arbetsinkomst. Detta gäller ej årsarvoderade
förtroendevalda somomfattas av PBF/OPF-KL, se § 10 i
ersättningsbestämmelserna.
4 § Förlorade semesterförmåner
Ersätts med verifierad faktiskt förlorad semesterförmån, dock maximalt 13 % på
ersatt förloradarbetsinkomst.
6 § Årsarvoden
Kommunalråd

Arbetstid

Arvode per månad

Ordförande/kommunalrå

100 %

100 %
(Kommunalrådets

d

ersättning är 85 % av
aktuellt
riksdagsledamotarvode).

Kommunstyrelse

Arbetsti

Arvode per månad

n

d

(beräknas på
kommunalrådets
ersättning)

Oppositionsråd/2:e

80 %

80 %

40 %

40 %

viceordförande

Utskottsordförande

7 § Särskilt arvode
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Utskott
Vice utskottsordföranden

Arbetstid

Arvode per månad

20 %

20 %
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Kommunfullmäktige

Arbetstid

Arvode per månad

Ordförande

15 % 20%

15 % 20%

1:e vice ordförande

10 %

10 %

2:e vice ordförande

10 %

10 %

Kommunstyrelsen

Arbetstid

Arvode per månad

spresidium
1:e vice ordförande

20 %

20 %

Valberedning

Arbetstid

Arvode per månad

Ordförande

2%

2%

Arvodesberedningen

Arbetstid

Arvode per månad

Ordförande

2%

2%

Vice ordförande

1%

1%

Överförmyndarnämnden

Arbetstid

Arvode per månad

Vice ordförande

2%

2%

Miljö- och

Arbetstid

Arvode per månad

spresidium

byggnadsnämnde
n
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Ordförande
förtroendevalda
Vice ordförande

20 % 30%

20 % 30%

10 % 15%

10 % 15%
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Valnämnden

Arbetstid

Arvode per månad

Ordförande

1%

1%

Vice ordförande

0,5 %

0,5 %

Valnämndens belopp bygger på att arbetsbelastningen kan vara ojämn beroende
på om det ärvalår eller ej.
Revisonen

Arbetstid

Arvode per månad

Ordförande

4%

4%

Ledamot

2%

2%

Sociala

Arbetstid

Arvode per månad

Ordförande

2 % 20%

2 % 20%

Vice ordförande

1 % 10%

1 % 10%

myndighetsnämnde
n
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8 § Sammanträdesarvoden
Grundarvode är 1 % 1,5% av kommunalrådets ersättning för halvdag (under 4
h) samt 2 % 3% av kommunalrådets ersättning för heldag (över 4 h). Tid
överstigande 4 h räknas som heldag.
Kortare sammanträde, understigande en timma, ersätts med
grundarvode 0,4 % avkommunalrådets ersättning.
Maximerat arvode per dag är 2 % 3% av kommunalrådets ersättning.

Ej tjänstgörande ersättare ersätts med 50 % enligt ovan.
Ledamöter i kommunfullmäktige ersätts med 1 % 1,5% av
kommunalrådets ersättning persammanträde.
10 § Resekostnader
Ersätts enligt kommunanställdas gällande kollektivavtal.
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Bilaga 2 Bestämmelser för kommunalråd och oppositionsråd

1. Kommunstyrelsens ordförande skall tillika vara heltidsengagerat kommunalråd.
2. Kommunalrådets arvode skall per månad utgöra 85 % av riksdagsledamotarvode.
3. Oppositionsrådets arvode skall per månad utgöra 80 % av kommunalrådets ersättning.
4. Kommunalrådet och oppositionsrådet äger rätt till ledighet från uppdraget med
bibehålletarvode med det antal dagar per år som tillkommer tjänsteman enligt
gällande kollektivavtal.
5. Kommunalrådet och oppositionsrådet har rätt till föräldraledighet motsvarande
Allmänna bestämmelser (AB). Den förtroendevalda anmäler föräldraledighet
till försäkringskassan, sin gruppledare och HR-enheten.
6. Kommunalrådet och oppositionsrådet får inte utan kommunstyrelsens särskilda
medgivande och i det fall den totala tjänstgöringsgraden överstiger 100 %, med
det kommunala uppdraget förena egen förvärvsverksamhet, inneha anställning
eller annatavlönat uppdrag/bisyssla. I händelse av att egen förvärvsverksamhet,
anställning eller annat avlönat uppdrag/bisyssla medges och den totala
sysselsättningen överstiger 100 %, ska kommunstyrelsen pröva om
månadsarvodet ska jämkas med motsvarande överskjutande procent.*
*Enligt arvodesberedningens beslut 2021-05-17 § 14 föreslås det att den nya
skrivelsen i punkt 6, grön text, ska tas bort. Nuvarande bestämmelse och
formulering behålls enligt följande:

”Kommunalråd äger icke utan kommunstyrelsens särskilda medgivande med
det kommunala uppdraget förena egen förvärvsverksamhet, inneha anställning
eller annat avlönat uppdrag/bisyssla.”

7. Kommunalrådet och oppositionsrådet har rätt till friskvårdsförmån och
företagshälsovård på samma premisser som kommunanställd.
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8. Kommunalråd och oppositionsråd är skyldiga att förutom här angivna
bestämmelser följade övriga föreskrifter som kommunfullmäktige kan komma
att fastställa genom instruktion eller andra anvisningar.
9. Oppositionsråd företräder i många fall också kommunen i sin helhet i sin
tjänsteutövning.
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Bilaga 3 Bestämmelser för årsarvoderade (40-100 %)
Inom ramen för årsarvodet ankommer det på arvodesinnehavaren att, om ej annat
beslutats, attfullgöra följande arbetsuppgifter.
1. Bestämmelserna för förtroendevalda med särskilt arvode enligt bilaga 4,
punkterna A-Jgäller.
2. Deltagande i förrättnings- och protokollförda sammanträden, besiktning,
inspektion ellermotsvarande som är förenade med uppdraget.
3. Om de årsarvoderade önskar och om möjlighet finns skall lokal
ställas till denårsarvoderades förfogande.
4. Årsarvoderad förtroendevald har inte rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån eller förlorade semesterförmåner,
vad avser det årsarvoderadeuppdraget.
5. Årsarvoderad har inte rätt till sammanträdesarvode i egen nämnd eller eget
utskott samt justeringsarvode eller förrättningsarvode i övrigt, vad avser det
årsarvoderade uppdragetsamt uppdraget i kommunstyrelsens arbetsutskott.
6. Årsarvoderad har rätt till 30 dagars ledighet från uppdraget varje år.
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Bestämmelser för ersättningar till kommunalt
förtroendevalda
Bilaga 4 Bestämmelser för förtroendevalda med särskilt arvode
Inom ramen för det särskilda arvodet ankommer det på arvodesinnehavaren,
om annat ejbeslutats, att fullgör följande arbetsuppgifter.
a) Rutinmässig uppföljning av förvaltningens arbete.
b) Överläggning med tjänsteman eller annan anställd.
c) Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller
annan anställdi anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller
dylikt.
d) Besök på verksamheter för information, utanordning eller påskrift av handling.
e) Mottagning för allmänheten (normalt särskild expeditionstid för
ordförande),telefonsamtal och dylikt.
f) Utövande av delegeringsbeslut.
g) Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke
kommunalaorgan.
h) Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.
i) Representation och uppvaktning.
j) Övriga uppgifter som till sin karaktär är likartade med de inom A-H
ovan angivnauppgifterna.
Utöver det särskilda arvodet kan den förtroendevalda erhålla ersättning för
sammanträde medegen eller annan nämnd, styrelse eller utskott eller för
utbildning och härvid förlorade löneförmåner.
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Politik (ej revision)

2018

2019

Revision
Dals-Ed

2018

2019

64

82

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Dals-Ed

1 297

1 514

Nettokostnad revision, kr/inv

Munkedal

80

78

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Åmål

1 121

1 236

Nettokostnad revision, kr/inv

Strömstad

67

76

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Bengtsfors

1 231

1 104

Nettokostnad revision, kr/inv

Sotenäs

77

72

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Munkedal

702

1 074

Nettokostnad revision, kr/inv

Lysekil

30

72

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Tjörn

987

1 067

Nettokostnad revision, kr/inv

Mellerud

68

70

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Sotenäs

1 037

1 028

Nettokostnad revision, kr/inv

Färgelanda

29

68

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Mellerud

892

1 001

Nettokostnad revision, kr/inv

Orust

61

64

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Vänersborg

968

989

Nettokostnad revision, kr/inv

Tjörn

54

63

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Fyrbodal (ovägt medel)

875

975

Nettokostnad revision, kr/inv

Fyrbodal (ovägt medel)

53

58

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Färgelanda

758

975

Nettokostnad revision, kr/inv

Åmål

54

53

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Orust

855

958

Nettokostnad revision, kr/inv

Stenungsund

37

46

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Tanum

829

900

Nettokostnad revision, kr/inv

Tanum

62

42

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Lysekil

650

809

Nettokostnad revision, kr/inv

Bengtsfors

55

41

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Stenungsund

698

762

Nettokostnad revision, kr/inv

Uddevalla

36

33

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Strömstad

688

699

Nettokostnad revision, kr/inv

Vänersborg

32

30

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Uddevalla

594

698

Nettokostnad revision, kr/inv

Trollhättan

25

30

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

Trollhättan

629

667

Nettokostnad revision, kr/inv

Tabellerna är sorterade efter storleksordning år 2019

Sammanträdesarvoden
Orust

Nu
1,5% av kommunalrådets lön
1 188 kr

Tjörn

350 kr + 100 kr/halvtimma=max 1050 kr

Förslag
3% av kommunalrådets lön
1 782 kr

Kommentar
För möten +4 timmar

Grundarvode 1a tim, sen för varje påbörjad halvtimma, max 7.

Stenungsund

1 368 kr

För möten 4 timmar +

Lysekil

1 110 kr

4 timmar +

Sammanträdesarvoden Kommunfullmäktige
Orust

1%
594 kr

1,50%
891 kr

Tjörn

350 kr

Stenungsund

876 kr

ers t o m 4 tim

Lysekil

616 kr

ers t o m 4 tim

Årsarvoden kommunalråd
Orust
Tjörn
Stenungsund
Lysekil

Kommentar
100% (får 85% av riksdagsarvodet)
Kommunalrådets arbetstid beräknas till 100%. Ersättningen för posten är 85% av riksdagsarvodet.
Får 115% av 75% av riksdagsarvodet=86,25%
Får 90% av riksdagsarvodet
100% (får 85% av riksdagsarvodet)

Årsarvoden oppositionsråd
Orust
Tjörn
Stenungsund
Lysekil

80%
80%
80%
75%

Beslut om 43% ligger för överprövning

Årsarvode Kommunfullmäktiges ordförande
yl arvoden och sammanträdesersättning, 2021-0Förslag ökning från 15% till 20%
Orust
Tjörn
10%
Stenungsund
32%
Lysekil
3%

Årsarvode ordförande Social myndighetsnämnd, Omsorg
Orust
Tjörn

Stenungsund
Lysekil

Årsarvode ordförande Miljö- och byggnadsnämnden
Orust
Tjörn
Stenungsund
Lysekil

40%+20%
50%

24%
40%

30%
40%
20%
8%+15%

Förslag om ökning från 3% till 20% för SMN

Sociala myndighetsnämnden hanterar enbart
myndighetsbeslut. Övriga frågor hanteras av Välfärdsutskottet.
Välfärdsutskottet leds av kommunalrådet.

Förslag om ökning från 20% till 30%
Samhällsbyggnadsnämnd
Tekniska myndighetsnämnden
Miljönämnd med Sotenäs och Munkedal, Samhällsbyggnadsnämnd

Riksdagsarvode fr
Vht

69900
Konto

Kommunalråd 85%:
Titel

59415
Månadsarvode Total
1 188 kr
5 942 kr
8 912 kr
5 942 kr

Förslag

10010
10010
10010
10010

5012
5012
5012
5012

Valberedningens ordf 2%
KF 1 v ordf 10%
KF ordf 15%
KF 2 v ordf 10%

10020
10020
10020
10020
10020
10020
10020
10020
10020
10020

5012
5012
5012
5012
5012
5012
5012
5012
5012
5012

Oppositionsråd 80%
KS v ordf 20%
KS ordf/kommunalråd
Ordf Arvodesberedning 2%
V ordf Arvodesberedning 1%
Gruppledare 4%
Gruppledare 4%
Gruppledare 4%
Gruppledare 4%
Gruppledare 4%
Gruppledare
Gruppledare

47532
11883
59415
1188
594
2377
2377
2377
2377
2377

1 561 426 kr
28 519 kr

10021
10021

5012
5012

Ordf utskott lärande 40%
V ordf utskott lärande 20%

23766
11883

427 788 kr

10022
10022

5012
5012

Ordf utskott omsorg 40%
V ordf utskott omsorg 20%

23766
11883

427 788 kr

10050
10050

5012
5012

Ordf Soc myndighetsnämnd 2%
V ordf Soc myndighetsnämnd 1%

10023
10023

5012
5012

Ordf utskott samhällsutv 40%
V ordf utskott samhällsutv 20%

263 803 kr

1188
594

21 389 kr

23766
11883

427 788 kr

Förslag

Årskostnad förändring

20%

11 883 kr

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

1 782 kr
1 782 kr
1 782 kr
1 782 kr
1 782 kr
1 782 kr
1 782 kr

20%
10%

11 883 kr
5 942 kr

35 649 kr

-

7 130 kr
7 130 kr
7 130 kr
7 130 kr
7 130 kr
21 389 kr
21 389 kr

128 336 kr
64 168 kr

13010
13010

5012
5012

Ordf Valnämnden 1%
V ordf Valnämnden 0,5%

12000
12000
12000
12000
12000

5012
5012
5012
5012
5012

Ordf Revisionen 4%
Revisionen 2%
Revisionen 2%
Revisionen 2%
Revisionen 2%

10030

5012

Överförmyndarnämnden (ledamot)

10040
10040

5012
5012

Ordf Miljö o byggnadsnämnden 20%
V ordf Miljö och byggnadsnämnden 10%

10 695 kr

2377
1188
1188
1188
1188

85 558 kr

0
11883
5942

PO
TOTAL

Kommentar:
De förslag till arvodesförändringar som lagts finns i kolumn G.
Nuvarande arvoden finns i kolumn E. Förändringarna finns i kolumn I.
Den totala ökningen i arvoden blir 472 tkr.

594
297

213 894 kr
3 468 648 kr
1 312 189 kr
4 780 837 kr

30%
15%

17 825 kr
8 912 kr

71 298 kr
35 649 kr
342 230 kr
129 466 kr
471 696 kr

Gällande ersättningar
< 1 tim
1-4 tim
Mer än 4 tim
Justeringsuppdrag

Föreslagna ersättningar
238 kr
594 kr
1 188 kr
238 kr

Antal
2019 Kostnad
324
192 505 kr
52
12 358 kr

< 1 tim
1-4 tim
Mer än 4 tim
Justeringsuppdrag
Antal
2020 Kostnad
292 173 492 kr
40
9 506 kr

utgår
891,23 kr
1 782,45 kr
237,66 kr ?

Kostnad ändrade ers 2019 Kostnad ändrade ers 2020
288 757 kr
260 238 kr
12 358 kr
9 506 kr

0199
0192

Kommunfullmäktige
Justeringsarvode

0189
0185
0183

Tjänstgörande:
Sammanträde < timme
Sammanträde 1-4 tim
Sammanträde över 4 tim

18
629
318

4 278 kr
373 720 kr
377 879 kr

34
508
166

8 080 kr
301 828 kr
197 258 kr

16 042 kr
560 581 kr
566 819 kr

30 302 kr
452 742 kr
295 887 kr

0191
0187
0188

Ej tjänstgörande 50%:
Sammanträde < timme
Sammanträde 1-4 tim
Sammanträde över 4 tim

2
174
69

238 kr
51 691 kr
40 996 kr
1 053 666 kr

7
115
29

832 kr
34 164 kr
17 230 kr
742 390 kr

891 kr
77 537 kr
61 495 kr
1 584 479 kr

3 119 kr
51 245 kr
25 846 kr
1 128 885 kr
PO

Kommentar
Har gjort jämförelser baserade på både 2019 och 2020.
2019 var ett normalt år, 2020 ett corona-år.
Därmed kan jämförelsen för år 2019 anses ligga närmare sanningen.
Slutsats: Föreslagna förändringar gällande tim-ersättningar genererar ökade arvoden med 732 tkr.

TOTAL FÖRÄNDRING

Förändring 2019 Förändring 2020
96 252 kr
86 746 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
11 764 kr
22 221 kr
186 860 kr
150 914 kr
188 940 kr
98 629 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
654 kr
2 287 kr
25 846 kr
17 082 kr
20 498 kr
8 615 kr
530 814 kr
386 495 kr
37,83%

200 807 kr
731 620 kr

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arvodesberedningen

2021-05-17

Plats och tid

Årholmen och Teams, 2021-05-17, klockan 10:00-11:30

Beslutande

Lotta Husberg S, ordförande
Jan Kjellberg (M)
Gösta Edman (FO)
Viktor Simensen (L)
Anders Tenghede (V)
Johan Stein (C)
Martin Oscarsson (SD)

Utses att justera

Gösta Edman (FO)

Justeringens
plats och tid

Administrativa enheten, kommunhuset, Henån
Tisdag 25 maj klockan 10:00

Sekreterare

……………………………………………….
Pia Jakobsson Hansson

Ordförande

……………………………………………….
Lotta Husberg (S)

Justerare

……………………………………………….
Gösta Edman (FO)
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Arvodesberedningen

Sammanträdesdatum

2021-05-17

Datum för anslags
uppsättande

2021-05-25

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen, kommunhuset, Henån

Datum för anslags
nedtagande

2021-06-16

………………………………………………
Pia Jakobsson Hansson
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2021-05-17

KS/2021:349

Ändringar av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Arvodesberedningens beslut
Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anta Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda enligt förslag daterat 2021-05-10
med ändringar enligt följande:
• Den nya skrivelsen i bilaga 2 (Bestämmelser för kommunalråd och oppositionsråd) punkt 6 ska
utgå. Detta innebär att det ej ska finnas möjlighet till jämkning av månadsarvode vid annat
avlönat uppdrag, bisyssla eller anställning när den totala sysselsättningsgraden överstiger 100 %.
Oppositionsrådet ska inte ha skyldighet att anmäla uppdrag, bisyssla eller anställning
överstigande 20 % till kommunstyrelsen.
• Justeringsarvode på 0,4 % skrivs in i bilaga 1 för åskådlighetens skull, ej enbart i den löpande
texten under 9 §.
Reservationer
Martin Oscarsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Anders Tenghede (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Arvodesberedningen påbörjade översyn av nuvarande Bestämmelser för ersättningar till kommunalt
förtroende i november 2020. Under vintern 2020 samt våren 2021 har ledamöter och ersättare i
arvodesberedningen redogjort för sina partiers önskemål och ståndpunkter. Arvodesberedningen har
även utdelat uppdrag till förvaltningen 2021-03-15 § 10:
• Ta fram en ekonomisk kalkyl utifrån majoritetsgruppens förslag, daterat 2021-03-15.
• Gör en jämförelse av arvodesreglerna för Orust kommun och några andra jämförbara
kommuner. Eventuellt konsultera SKR (Sveriges kommuner och regioner) vid behov.
• Ta fram förslag till formulering gällande reglering av oppositionsrådets möjlighet att förena sitt
uppdrag med egen verksamhet i förvärvssyfte, anställning eller liknande.
På sammanträdet 2021-04-16 presenterades information med anledning av uppdrag från
arvodesberedningen.
Förslag till ändringar av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda har nu
sammanställts i revideringsexemplar daterat 2021-05-10.
Beslutsunderlag
Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda, revideringsexemplar daterat 2021-0510
Förslag till beslut på sammanträdet
Lotta Husberg (S) föreslår arvodesberedningen besluta att anta ändringar av Bestämmelser för
ersättningar till kommunalt förtroendevalda enligt förslag daterat 2021-05-10.
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Anders Tenghede (V) yrkar på att förslag daterat 2021-05-10 antas, med ändringen att arvode samt
arbetstid för sociala myndighetsnämndens ordförande och vice ordförande ej ska höjas från 2 % till
20 %, respektive från 1 % till 10 %.
Johan Stein (C) yrkar på att förslag daterat 2021-05-10 antas, med ändring enligt följande:
• Den nya skrivelsen i bilaga 2 (Bestämmelser för kommunalråd och oppositionsråd) punkt 6 ska
utgå. Detta innebär att det ej ska finnas möjlighet till jämkning av månadsarvode vid annat
avlönat uppdrag, bisyssla eller anställning när den totala sysselsättningsgraden överstiger 100 %.
Oppositionsrådet ska inte ha skyldighet att anmäla uppdrag, bisyssla eller anställning
överstigande 20 % till kommunstyrelsen.
• Justeringsarvode på 0,4 % skrivs in i bilaga 1 för åskådlighetens skull, ej enbart i den löpande
texten under 9 §.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arvodesberedningen har beslutat att bifalla
Johan Steins (C) förslag.

RESERVATION – KS/ 2021:349
Revidering av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt
förtroendevalda.
Vi yrkar på att besluta i enlighet med arvodesberedningens förslag.
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP)

Comfact Signature Referensnummer: 1128014

SIGNATURSIDA
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

Lars Larsson
E-post (lars.larsson@orust.se)
3064fc40d3d54ab2ad0545ed84d7bfbe
2021-06-21 09:22:00 +02:00

NAMN:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

Catharina Bråkenhielm
E-post (catharina.brakenhielm@orust.se)
0815f66113c1491098f0917baff2b1cc
2021-06-21 15:45:26 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-06-21 15:45:37 +02:00
Ref: 1128014
www.comfact.se
Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 1128014

Sida 1/1

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 119
KS/2021:349
Revidering av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda, enligt förslag daterat
2021-05-10, med ändring av att bilaga 2, punkt 6, ska lyda enligt följande:
6. ”a) Kommunalrådet får inte utan kommunstyrelsens särskilda medgivande med det
kommunala uppdraget förena egen förvärvsverksamhet, inneha anställning eller annat avlönat
uppdrag/bisyssla.
b) Oppositionsråd får inte utan kommunstyrelsens särskilda medgivande med det kommunala
uppdraget förena egen förvärvsverksamhet, inneha anställning eller annat avlönat
uppdrag/bisyssla på mer än 20 %.”
2. Bestämmelserna ska träda ikraft i samband med ny mandatperiod.
Reservationer
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
eget förslag, det vill säga bifalla arvodesberedningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Gällande bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda antogs av
kommunfullmäktige 2018-10-11.
Arvodesberedningen har under 2021 gjort en översyn av bestämmelserna, och presenterar med
anledning av detta bifogat förslag.
Arvodesberedningen beslutade 2021-05-17 § 14 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Anta Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda enligt förslag daterat 202105-10 med ändringar enligt följande:




Den nya skrivelsen i bilaga 2 (Bestämmelser för kommunalråd och oppositionsråd) punkt 6
ska utgå. Detta innebär att det ej ska finnas möjlighet till jämkning av månadsarvode vid
annat avlönat uppdrag, bisyssla eller anställning när den totala sysselsättningsgraden
överstiger 100 %. Oppositionsrådet ska inte ha skyldighet att anmäla uppdrag, bisyssla eller
anställning överstigande 20 % till kommunstyrelsen.
Justeringsarvode på 0,4 % skrivs in i bilaga 1 för åskådlighetens skull, ej enbart i den löpande
texten under 9 §.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda, daterad 2021-05-10
Kalkyl arvoden och sammanträdesersättningar
Statistik – jämförelser mellan kommuner
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) yrkar på att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Anta Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda, enligt förslag daterat
2021-05-10, med ändring av att bilaga 2, punkt 6, ska lyda enligt följande:
6. ”a) Kommunalrådet får inte utan kommunstyrelsens särskilda medgivande med det
kommunala uppdraget förena egen förvärvsverksamhet, inneha anställning eller annat avlönat
uppdrag/bisyssla.
b) Oppositionsråd får inte utan kommunstyrelsens särskilda medgivande med det kommunala
uppdraget förena egen förvärvsverksamhet, inneha anställning eller annat avlönat
uppdrag/bisyssla på mer än 20 %.”
2. Bestämmelserna ska träda ikraft i samband med ny mandatperiod.
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) yrkar bifall till arvodesberedningens beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer Britt-Marie Andrén Karlssons (S) förslag mot arvodesberedningens förslag
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifallit Britt-Marie Andrén Karlssons (S) förslag.
Omröstning begärs
Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Britt-Marie Andrén Karlssons (S) förslag.
Nej-röst för arvodesberedningens förslag.

Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för Britt-Marie Andrén Karlssons (S) förslag och 2 nej-röster för
arvodesberedningens förslag har arbetsutskottet bifallit Britt-Marie Andrén Karlssons (S) förslag.
Hur var och en har röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
HR
Sekreterare
Administrativ chef
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RESERVATION – KS/ 2021:349 - punkt 4
Revidering av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda.
Vi yrkar på att besluta i enlighet med arvodesberedningens förslag.
Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
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§ 166
KS/2021:349
Revidering av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda, enligt förslag daterat
2021-05-10, med ändring av att bilaga 2, punkt 6, ska lyda enligt följande:
6. ”a) Kommunalrådet får inte utan kommunstyrelsens särskilda medgivande med det
kommunala uppdraget förena egen förvärvsverksamhet, inneha anställning eller annat avlönat
uppdrag/bisyssla.
b) Oppositionsråd får inte utan kommunstyrelsens särskilda medgivande med det kommunala
uppdraget förena egen förvärvsverksamhet, inneha anställning eller annat avlönat
uppdrag/bisyssla på mer än 20 %.”
2. Bestämmelserna ska träda ikraft i samband med ny mandatperiod.
Reservationer
Lars Larsson, Maria Sörkvist (C), Kia Nordqvist (MP) och Rolf Sörvik (V) reserverar sig
skriftligen mot beslutet till förmån för eget förslag, det vill säga tillstyrkande av
arvodesberedningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Gällande bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda antogs av
kommunfullmäktige 2018-10-11.
Arvodesberedningen har under 2021 gjort en översyn av bestämmelserna, och presenterar med
anledning av detta bifogat förslag.
Arvodesberedningen beslutade 2021-05-17 § 14 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Anta Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda enligt förslag daterat 202105-10 med ändringar enligt följande:




Den nya skrivelsen i bilaga 2 (Bestämmelser för kommunalråd och oppositionsråd) punkt 6
ska utgå. Detta innebär att det ej ska finnas möjlighet till jämkning av månadsarvode vid
annat avlönat uppdrag, bisyssla eller anställning när den totala sysselsättningsgraden
överstiger 100 %. Oppositionsrådet ska inte ha skyldighet att anmäla uppdrag, bisyssla eller
anställning överstigande 20 % till kommunstyrelsen.
Justeringsarvode på 0,4 % skrivs in i bilaga 1 för åskådlighetens skull, ej enbart i den löpande
texten under 9 §.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-06-16 § 119 att förslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna förslag enligt följande till kommunfullmäktige:
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1. Anta Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda, enligt förslag daterat
2021-05-10, med ändring av att bilaga 2, punkt 6, ska lyda enligt följande:
6. ”a) Kommunalrådet får inte utan kommunstyrelsens särskilda medgivande med det
kommunala uppdraget förena egen förvärvsverksamhet, inneha anställning eller annat avlönat
uppdrag/bisyssla.
b) Oppositionsråd får inte utan kommunstyrelsens särskilda medgivande med det kommunala
uppdraget förena egen förvärvsverksamhet, inneha anställning eller annat avlönat
uppdrag/bisyssla på mer än 20 %.”
2. Bestämmelserna ska träda ikraft i samband med ny mandatperiod.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda, daterad 2021-05-10
Kalkyl arvoden och sammanträdesersättningar
Statistik – jämförelser mellan kommuner
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Lars Larsson, Maria Sörkvist (C), Kia Nordqvist (MP) och Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till
arvodesberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot arvodesberedningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för arvodesberedningens förslag.

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 6 nej-röster för arvodesberedningens förslag har
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Hur var och en har röstat
framgår av separat omröstningsprotokoll.
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Datum
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1(1)

Kommunförvaltning
Maja-Liisa Odelius
telefon 0304-33 41 90
e-post: maja-liisa.odelius@orust.se

Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2020 samt
beviljande av ansvarsfrihet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2020
och översänt till medlemskommunerna.
Enligt § 16 i Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund ska årsredovisningen
skickas till respektive medlemskommun, för godkännande och prövning av ansvarsfrihet
för direktionen.
Utredning
Bedömning
Fyrbodals kommunalförbund uppvisar ett positivt resultat för år 2020 om 555 tkr, vilket
är en positiv avvikelse på 385 tkr kronor jämfört med budgeterat resultat 170 tkr.
Revisorerna i kommunalförbundet har i revisionsberättelse (daterad 2021-03-26)
tillstyrkt att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.
Den finns inte fog för att Orust kommun ska göra en annan bedömning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
Fyrbodals kommunalförbund – Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse daterad 2021-03-26
Protokollsutdrag Fyrbodals förbundsdirektion 2020-03-25 § 18
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
Administrativ chef

Maja-Liisa Odelius
Kommunsekreterare
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Förbundsdirektören om
verksamheten 2020

2020 – ett sådant märkligt år! Pandemin slog till med full kraft under våren. Hela samhället
ställdes inför svåra frågor. Omställningen gick snabbt och utmanade oss på olika sätt som vi inte
har upplevt tidigare. Välfärden och näringslivet har ställts inför stora utmaningar. Regeringen
har skjutit till resurser till sjukvård och äldreomsorg. Jobb och företag har räddats genom
krisåtgärder. Inom vår delregion har det handlat om både hopp och förtvivlan – allt från en stor
möjlig företagsetablering till konsekvenserna av att gränsen till Norge är stängd.

Den politiska ledningen i kommunalförbundet gav under våren ett tydligt uppdrag att
kraftsamla för att minska effekterna av Covid-19. Verksamheten ställde inte in utan ställde om!
Förbundets värdefulla kapital, det vill säga den samlade kompentensen och erfarenheten som
finns tillsammans med allas engagemang har varit av stor betydelse. De etablerade nätverken
har varit viktiga för att kunna prioritera och rikta förbundets insatser dit det har behövts.
Samverkan och samarbeten har ökat i betydelse. Detta har manifesterats bland annat genom
uppstart av Företagarhjälpen Fyrbodal – en kostnadsfri rådgivningstjänst för företagare, genom
nära samverkan med smittskydd, vårdhygien, NU-sjukvården och primärvård för att bistå
kommunerna och genom att stötta kulturansvariga i deras omställningsarbete.

Under verksamhetsåret har kommunalförbundet på medlemskommunernas uppdrag arbetat
intensivt för att ta hand om företagsetableringsärenden, samt ansöka om medel för att möta upp
behov av vägledning och kompetensomställning kopplat till krisdrabbade näringar. Det finns
branschråd där verksamheten har örat mot rälsen för att möta upp behov när det gäller
kompetensförsörjning. Inom miljöområdet har tester genomförts som resulterat i förbättrade
möjligheter att resa till och från mindre samhällen. Många insatser har genomförts i syfte att bli
en fossilfri region. Kommunalförbundet har arbetat nära kommunerna i infrastrukturfrågor och
ett framgångsrikt påverkansarbete inom biogasområdet har lett fram till en avsiktsförklaring
mellan Västtrafik, Västra Götalandsregionen och kommunalförbundet.

Inom ramen för forskning och utveckling har förbundet fokus på vård och omsorg, individ- och
familjeomsorg samt funktionshinder/socialpsykiatri. Detta medför att vi för chefer och
medarbetare i kommunerna bidrar med att generera kunskapsutveckling så att dessa i sin tur
stärks i sitt möte med invånaren. När det gäller kommunalförbundets uppdrag för att stödja
målgruppen viktiga vuxna, det vill säga vuxna i barn och ungas närhet, har detta skett genom
nätverksträffar, processtöd, konferenser och utbildningar.

Omsättningen i förbundet var 41,6 miljoner kronor under 2020, vilket är 1 miljon kronor lägre
än föregående år. De delregionala tillväxtmedlen på 20,5 miljoner växlades upp till 149 miljoner
kronor och har delfinansierat 38 projekt och verksamheter.

Tack för ert förtroende och för en god samverkan!
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Politisk representation
Förbundsdirektionen
Kommun

Ordinarie ledamot

Ersättare

Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda
Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan

Stig Bertilsson (M)
Martin Carling (C)
Tobias Bernhardsson (C)
Jan-Olof Johansson (S)
Morgan E Andersson (C)
Jan Hognert (M)
Anders Arnell (M)
Mats Abrahamsson (M)
Kent Hansson (S)
Liselott Fröjd (M)
Paul Åkerlund (S)
Peter Eriksson (M)
Christer Hasslebäck (UP)
Ingemar Samuelsson (S)
Benny Augustsson (S)
Gunnar Lidell (M)
Michael Karlsson (S)

Per Eriksson (S)
Per-Erik Norlin (S)
Ulla Börjesson (S)
Ronald Rombrandt (LP)
Michael Mellby (S)
Lisa Kettil (S)
Lars Larsson (C)
Birgitta Andersson (S)
Lars Tysklind (L)
Louise Thunström (S)
Monica Hansson (S)
Bedros Cicek (KD)
Mikael Staxäng (M)
Anna-Lena Heydar (S)
Bo Carlsson (C)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Michael Karlsson (M)

Uddevalla

Vänersborg

Åmål

Övriga förtroendeuppdrag

FÖRBUNDSDIREKTIONENS ARBETSUTSKOTT

Ordförande:
1:e vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:
Ersättare:

REVISORER

Sammankallande:
Övriga revisorer:

Martin Carling (C), Dals-Ed
Paul Åkerlund (S), Trollhättan
Christer Hasslebäck (UP), Uddevalla
Liselott Fröjd (M), Tanum
Benny Augustsson (S), Vänersborg
Stig Bertilsson (M), Bengtsfors
Kent Hansson (S), Strömstad

Thomas Boström, Vänersborg
Claes Hedlund, Munkedal
Anita Älgemon, Tanum
Ann-Britt Dahl, Färgelanda
Lennart Hansson, Åmål
Fredrik Carlsson, auktoriserad revisor Pwc

STYRGRUPPEN FÖR AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING
Ordförande:
Ledamöter:

Martin Carling (C), Dals-Ed
Louise Thunström (S), Tanum
Peter Eriksson (M), Trollhättan
Anna-Lena Heydar (S), Uddevalla
Lars Larsson (C), Orust
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REPRESENTANTER I BHU

Martin Carling (C), Dals-Ed
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Paul Åkerlund (S), Trollhättan
Liselott Fröjd (M), Tanum

STYRELSEN FÖR VÄSTKOM

Martin Carling (C), Dals-Ed
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Paul Åkerlund (S), Trollhättan
Liselott Fröjd (M), Tanum

FÖRENINGSSTÄMMA VÄSTKOM
Ordinarie:
Ersättare:

Monica Hansson (S), Trollhättan
Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda

BOLAGSSTÄMMA MEDIAPOOLEN
Ordinarie:
Ersättare:

Jan Hognert (M), Munkedal
Louise Thunström (S), Tanum

STYRELSEN FÖR MEDIAPOOLEN
Ordinarie:
Ersättare:

Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Marie-Louise Bäckman (KD), Vänersborg

BOLAGSSTÄMMA GRYNING VÅRD
Ordinarie:
Ersättare:

Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda

REVISION GRYNING VÅRD
Johan Nilsson (S), Munkedal

STYRELSEN FÖR INNOVATUM
Ronald Rombrandt (LP), Lysekil

DELREGIONALT SAMRÅDSORGAN FÖR VÅRDSAMVERKAN FYRBODAL
Lena Hult (S), Trollhättan
Morgan E Andersson (C), Mellerud
Catharina Bråkenhielm (S), Orust
Michael Sternemar (L), Sotenäs
Henrik Harlitz (M), Vänersborg
Ann-Charlotte Gustavsson (UP), Uddevalla

LAXFONDEN

Michael Karlsson (S), Åmål

STYRELSEN FÖR FILM I VÄST
Margret Jonsson (S), Trollhättan
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Förbundsdirektionens möten 2020

Förbundsdirektionen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Mötena har hållits
helt eller delvis digitalt från följande orter:

FEBRUARI, VÄNERSBORG
•
•
•
•
•

Beslut avrapportering internkontrollplan 2019
Beslut förslag internkontrollplan 2020
Beslut arvodesreglemente 2020
Beslut val till Stiftelsen Dalslands kanals bevarande
Beslut Kommunakademin Väst

APRIL, UDDEVALLA
•
•
•
•

•
•

Beslut årsredovisning 2019
Beslut remissvar översiktsplan för havet i Tjörn och Orusts kommuner
Beslut fastställande av projektpolicy
Beslut komplettering av skrivelse ”Höga kostnader för medfinansiering cykelvägar för
Fyrbodals kommuner”
Beslut omorganisation – avveckling verksamheten Kurser och konferenser
Beslut val av suppleant till styrelsen för Dalslands kanals framtida bestånd

MAJ, SOTENÄS
•
•
•

•

•
•
•
•

Beslut äskande från revisionen
Godkännande av kvartalsrapport verksamhet och ekonomi Q1
Beslut rekommendation från Västkom: inriktningsbeslut för organiserat integrerat
arbete mellan VGR-kommuner och VGR för personer med psykisk ohälsa, missbruk och
beroende.
Beslut rekommendation från Västkom: Förlängning av överenskommelse mellan VGRkommuner och VGR om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård.
Information revisionsrapport 2019
Information status verksamhetsplan och budget 2021–2023
Beslut aktuella projektansökningar
Delregionalt kollektivtrafikråd

JUNI, UDDEVALLA
•
•
•
•
•
•
•

•

Beslut revidering förbundets inköps- och upphandlingspolicy
Beslut revidering förbundets dokumenthanteringsplan
Remissförslag verksamhetsplan och budget 2021 – 2023
Budget delregionala tillväxtmedel 2021
Beslut vägledande principer vid beviljande av delregionala tillväxtmedel
Beslut svar på revisionens granskning
Avsiktsförklaring mellan Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionens
Miljönämnd, Kollektivtrafiknämnd, Regionala utvecklingsnämnd samt Västtrafik
avseende bränsleupphandling
Beslut val av ersättare Mediapoolen AB

SEPTEMBER, STRÖMSTAD
•
•

Beslut delårsrapport ekonomi och verksamhet 2020-06-30
Beslut ändring tidpunkter för avrapportering ekonomi och verksamhet från 2021
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•
•
•

•
•
•
•
•

Beslut mötesdatum 2021
Beslut remissvar Regional utvecklingsstrategi
Beslut remissvar Utvärdering av ”Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra
Götaland”
Beslut remissvar Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik
Beslut remissvar Hållbara resor i Västra Götalandsregionen,
Trafikförsörjningsprogrammet 2021 – 2025
Skrivelse angående Västtrafiks beslut om neddragningar i tågtrafik sträckan Uddevalla –
Herrljunga
Skrivelse till utbildningsdepartementet avseende tilldelning av utbildningsplatser
Högskolan Väst
Redovisning av delregionala tillväxtmedel 2019

OKTOBER, UDDEVALLA
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Fastställande av verksamhetsplan och budget 2021 – 2023
Fastställande av budget för Delregionala utvecklingsmedel 2021 (-2023) och
omfördelning av den kommunala medfinansieringen mellan Regionala
utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN)
Godkännande av kvartalsrapport verksamhet och ekonomi Q3
Beslut handlingsplan Suicidprevention
Beslut val av representant till Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal
Åtgärdsvalsstudie väg 161
Åtgärdsvalsstudie väg 45, Vänersborg – Mellerud
Revisionsrapport delårsrapport 2020-06-30
Delregionalt kollektivtrafikråd

DECEMBER, DIGITALT
•
•
•
•
•

Uppdatering policydokument
Förslag innehåll årshjul 2021
Överenskommelse barn- och ungas hälsa
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022
Förändringar i direktionen, avsägelser och nya ledamöter och ersättare från Vänersborg
och Uddevallas kommun
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Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under 2020

På arbetsutskottets möte den 16 april fick förbundsdirektören tillsammans med verksamheten i
uppdrag att vidta åtgärder för att minska effekterna av Covid-19. Ett intensivt arbete gjordes
under våren med att söka medel för att arbeta med effekterna av Covid-19 och projektansökan
hos Europeiska socialfonden och Västra Götalandsregionen beviljades sent på året.

Projektet heter Fenix(z) och startar under första kvartalet 2021. Utöver detta sökte
kommunalförbundet även medel från Regionala utvecklingsnämnden, RUN, och Tillväxtverket
för att stötta Bohuskommunerna i deras tuffa situation inom besöksnäring och handel. Projektet
beviljades medel och arbetet drog igång under hösten. Då kommunalförbundet får ytterligare
två stora projekt till den befintliga projektportföljen har förbundet valt att anställa ytterligare en
projektekonom. Finansiering av den funktionen finns inom befintliga och beviljade
projektbudgetar. Tjänsten tillträds i januari 2021.
Covid-19 har påverkat kommunalförbundet, både genom minskade och ökade kostnader.
Exempel på detta är förändrade mötesmöjligheter, färre resor, lättnad i arbetsgivaravgifter,
ersättning av sjuklönekostnader och arbete med digitalisering. I hög grad har arbetet lagts om
på grund av pandemin, till exempel har kommunalförbundets socialstrateg ägnat en stor del av
sin tjänst till att bistå i länssamordnande sammanhang, inte minst kring provtagning.
Kommunalförbundet har avvecklat verksamheten Kurser och Konferenser på grund av
minskade beställningar från kommunerna under 2018 och 2019. Det i halvåret beräknade
underskottet på -537 tkr slutade per den 31 december på -494 tkr. Underskottet beror på
uppsägningskostnader samt uteblivna intäkter.

Arbetsutskottet beslutade, på uppdrag av direktionen den 20 mars, att finansieringen av
Kommunakademin Väst även 2021 kortsiktigt ska ske av ej upparbetade tillväxtmedel. Fråga om
framtida och långsiktig finansiering gick ut till kommunerna på remiss under sommaren.
Remissvaren redovisas under början av 2021.

Inga stora investeringar har gjorts under perioden, dock har inköp av teknisk utrustning gjorts
för att klara av att möta det ökade behovet av digitala möten, både politiska möten och
nätverksmöten. Även inom verksamheten Hälsokällan har förbundet tillgodosett behovet av
teknisk utrustning för att kunna möta krav på digitala kurser och utbildningar, i uppdraget som
riktar sig till barn och unga.
Vidare kommentarer till resultatet finns i driftsredovisningarna sidorna 19-24.

Ekonomi och personal

Med medlemsavgiften från kommunerna på 9,6 miljoner (2019: 9,2 miljoner) och övriga intäkter
inom projekt- och särskilt finansierad verksamhet under 2020 uppgick den totala omsättningen
till 41,6 miljoner (42,6 miljoner).
Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer från projektfinansiering, i
huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och
medlemskommunerna. Se vidare i respektive driftsredovisning i avsnittet för den ekonomiska
redovisningen.
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Kommunalförbundet har inom ramen för sin basverksamhet utrymme för 7,5 heltidstjänster.
Till detta kommer ett större antal tjänster som är kopplade till projekt- och särskilt finansierad
verksamhet vilka finansieras av projektmedel eller enligt avtal med bland annat
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Den 31 december 2020 var 26 (28)
personer tillsvidareanställda och 12 (13) personer visstidsanställda. Under året slutade 7 (4)
personer och 1 (11) person nyanställdes. Orsaken till kommunalförbundets personalomsättning
är i första hand projekt som avslutas eller påbörjas.

År 2020 var antalet kvinnor 30 (33) och antalet män 8 (8). Notera att dessa siffror är antalet
personer och att tjänstgöringsgraden varierar mellan 20 och 100 procent. I den ekonomiska
redovisningen är antalet anställda beräknade utifrån antalet heltidstjänster.
Kommunalförbundet använder sig även, som tidigare år, av tjänstepersoner i
medlemskommunerna. Dessa personer, som har fackkunskap inom sina områden, betyder
mycket för att kommunalförbundet ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Detta innebär ofta att dessa
ingår i arbets- eller styrgrupper för konkreta uppdrag.

FINANSIELLA MÅL

Kommunalförbundets finansiella mål är:
•
•
•

•

Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid.
Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna.
Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.
Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel
som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent
bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets
egna kapital. År 2020 är soliditeten 8 procent, vilket är en höjning från 2019 med 1
procentenhet.

Förbundet når målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 555 tkr (466 tkr),
jämfört med budgeterat resultat på 170 tkr. Resultatet består av överskott i både basens och
projektverksamhetens resultat, som klarar av att täcka det underskott som genererats i
resultatet för den särskilt finansierade verksamheten, Kurser och Konferenser som avvecklats
under året.
Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala
tillväxtmedel och har därmed likvida medel om cirka 37 miljoner kronor (cirka 29 miljoner).
Därmed nås målet om god likviditet.

Det finansiella målet avseende uppväxling av tillväxtmedlen är uppnått. Den totala uppväxlingen
uppgår till en budgeterad omslutning på 117 595 149 kronor (139 Mkr), vilket innebär en
uppväxling med 574 procent, det vill säga faktor 5,74 (680 procent, faktor 6,8).

Kommunalförbundet har även två vägledande principer sedan 1 januari 2020:
•

•

Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande
sätt.
Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida
medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2020 och därmed genererat ränteintäkter om
41 tkr (16 tkr).
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KOMMUNALFÖRBUNDETS FÖRVÄNTADE UTVECKLING

Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer
tidigare års. Dock med reservation för avvecklingen av Kurser och konferenser och osäkerheten
som råder utifrån effekten av Covid-19 som är svår att kartlägga. De två senaste åren har
förbundet avslutat ett antal stora projekt vilka har genererat stora överskott. Under 2021
kommer det inte att avslutas projekt i samma utsträckning.
Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett effektivt
sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad verksamhet,
som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna
avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och projekt/verksamhetsansvarig.

BALANSKRAVSUTREDNING

Bedömning av balanskravsresultatet 2020-12-31 (tkr)

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

= 555
0
0
0
0
0
= 555
0
0
= 555

Kommunalförbundet uppnår balanskravet på helåret utifrån redovisningen ovan.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER ALLMÄNT

Årsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2019.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunalförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad
utveckling, att förbundet når de finansiella målen samt genom redovisad balanskravsutredning.

LOKALISERING OCH ADMINISTRATION

Kommunalförbundet är lokaliserat till Museigatan 2, Riverside, i Uddevalla. All gemensam
administration samt merparten av verksamheten och projekten är därmed lokalmässigt
samordnade. Förbundet har en särskild avdelning för administration, kommunikation, ekonomi
samt projekt- och löneadministration.

DEN INTERNA KONTROLLEN

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska
organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och
förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. Internkontrollplanen omfattar 20 (31)
granskningsområden och ses över och uppdateras årligen.
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Tillväxtmedel

Syftet med genomförandeplanen är att stärka Fyrbodalsregionen som en attraktiv, ansvarsfull
och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män. Planen är ett
verktyg för att genomföra Vision Västra Götaland – Det goda livet. Genomförandeplanen är den
gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodalsregionens utveckling mellan åren 2014 – 2020. Den
riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling: kommuner, lärosäten,
företagsfrämjande aktörer, science parks, föreningsliv med flera. Genomförandeplanen har
tagits fram med grund i det uppdrag riksdag och regering gett Västra Götalandsregionen när det
gäller att driva det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Planen är indelad i fyra områden:
”En ledande kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region där vi tar globalt ansvar” och ”En
region som syns och engagerar”.
Under 2020 har 38 projekt eller verksamheter bedrivits med hjälp av regionala
utvecklingsmedel från kommunerna och Västra Götalandsregionen med ett budgeterat belopp
av 20,5 miljoner kronor. Dessa medel har växlats upp till en budgeterad omslutning på 117 595
149 kronor, vilket innebär en uppväxling med 574 procent (faktor 5,74). Under året har ett
regionalt samverkansarbete skett för att skapa en ny modell för de delregionala
utvecklingsmedlen (som tillväxtmedlen kommer att heta framåt) och en ny överenskommelse
med Västra Götalandsregionen inför kommande programperiod. Budgeten och den nya
modellen för 2021, som svarar upp mot kommande regionala utvecklingsstrategi 2030 och
förbundets verksamhetsplan 2021–2023 inom 4 av 5 utvecklingsområden, antogs i direktionen
den 29 oktober.

Den delregionala beredningsgruppen på förbundet har fortsatt att utveckla gemensamma
arbetssätt och kan på ett bättre sätt stötta varandra i handläggningen av projektansökningar
som inkommer. Förbundets hemsida har uppdaterats med en sorteringsmöjlighet för beviljade
och avslutade projekt för att underlätta för medlemskommunerna att hitta vilka projekt som har
koppling till respektive kommun.

Antagning Fyrbodal

Antagning Fyrbodal hanterar ansökningar för elever folkbokförda i 13 av Fyrbodals 14
kommuner samt antagning till samtliga skolor i samma kommuner. Hösten 2020 antogs
sammantaget cirka 3 200 elever till olika program i antagningsområdet.

Under våren arbetade kansliet med att förbereda och planera för en eventuell stängning av
skolor eller större sjukfrånvaro såväl bland förbundets egen personal som bland personal i
skolor och kommuner. Bland annat säkrades ersättningspersoner för behörigheter i
antagningssystemet Indra och alla uppmanades att vara ut i god tid med blanketter, beslut med
mera. Alternativa tidplaner för antagning togs fram. Lyckligtvis flöt allt på och eleverna fick sina
antagningsbesked i tid. Under året registrerades färre sena omval än vanligt och även något
färre byten under reservantagningen.
Under hösten fattade utbildningschefsnätverket beslut om att fortsätta planeringen av en
gemensam handläggning av ansökan och antagning till gymnasiesärskolan, vilket kommer att
ske stegvis då det krävs anpassningar i antagningssystemet Indra. Ett nytt statistikverktyg har
tagits fram kopplat till Indra och finns tillgängligt för Antagning Fyrbodal och kommunerna.

10

Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2020

Samhällsorientering för nyanlända

Samverkan kring samhällsorientering för nyanlända (SO) fortskrider, om än med betydligt färre
deltagare än för några år sedan. Det minskade inflödet gör att diskussioner inletts under året
kring hur många utförarkommuner det ska vara – arbete med denna anpassning pågår. I år
ändrades också SO till att omfatta 100 timmar istället för 60, vilket krävt anpassningar i
kursupplägg med mera. En digital plattform har skapats, riktad dels mot deltagare på SO, dels till
personal i kommunerna som arbetar med detta. Det har också startat upp ett arbete för att ta
fram en gemensam presentation att använda vid kurstillfällena.

Kommunikation

Den huvudsakliga målgruppen för kommunalförbundets kommunikation är förtroendevalda och
tjänstepersoner i medlemskommunerna, samt inom Västra Götalandsregionen och andra
offentliga myndigheter. Den primära kanalen är förbundets webbplats i kombination med
nyhetsbrev och sociala medier. Under 2020 hade webbplatsen fyrbodal.se för första gång över
30 000 unika besökare. Nyhetsbrevet utkom sju gånger och har cirka 1 500 prenumeranter.

Under våren publicerades en ny webbplats för Samhällsorientering för nyanlända och i början
av hösten lanserades ett nytt intranät för förbundets personal.

NÄTVERK

Kommunalförbundet leder ett nätverk för kommunernas kommunikatörer. Nätverket har med
anledning av pandemin inte haft några möten under året, i stället har det delregionala/regionala
samarbetet dominerats av kriskommunikation och samverkan kring Corona-pandemin och
Covid-19. Nätverket kommer att återuppta sina möten under 2021.
Ett internt nätverk för kommunikatörer har startats upp under året, med anledning av att
kommunalförbundet har två projektkommunikatörer anställda inom Fossilfri Gränsregion 2030
respektive Strategisk kompetensförsörjning.

SOCIALA MEDIA

Antalet följare i sociala media fortsätter att öka. De kanaler som främst använts under året är
Facebook och LinkedIn. Totalt på sociala media har kommunalförbundet numera över 2 000
följare.

RÖRLIG BILD

Satsningen på video och rörlig bild har fortsatt under 2020. Antalet visningar av förbundets
filmer ökade kraftigt till cirka 25 000 under året. Produktionerna är en blandning av filmer och
animationer gjorda av förbundets egen personal, och sådana som är inköpa av reklambyrå.
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Konsultkostnader
VERKSAMHETENS RESULTAT

BUDGET BAS

UTFALL

2020-01-02 –
2020-12-31

UTFALL FÖREGÅENDE ÅR
2019-01-01 –
2019-12-31

AVVIKELSE
BUDGET BAS
2020

2020-01-01 –
2020-12-31
-9 415

-70

-41 084
-41 150

-69

-31 643

-9 485

-66

-42 122
-42 191

-31 639

0

0

0

0

170

516

454

346

0

41

16

41

170

555

465

385

0

0

0

0

9 655

0

41 666

0

42 645

0

31 985
4

0

FINANSIELLA INTÄKTER &
KOSTNADER
Ränteintäkter
Räntekostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER
EXTRAORDINÄRA POSTER:
ÅRETS RESULTAT

0

170

12

-2

555

-5

465

-2

385
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Balansräkning (tkr)

2020-12-31

2019-12-31

(Not 3)

58

124

(Not 4)

2 767

2 767

6 039

8 852

0

33

TILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier

58

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier & andelar

2 767

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar
Momsfordringar

408

Övriga kortfristiga fordringar
Upplupna intäkter & förutbetalda
kostnader basverksamhet

(Not 8)

Upplupna intäkter särskilt finansierad
verksamhet

(Not 9)

Upplupna intäkter projektverksamhet

(Not 10)

464

124

2 767
229
651

70

3 364

3 157

10 345

21 736

36 687

49 857

29 636

54 263

Periodens resultat

-3 613

SUMMA:

-555

-3 147

-4 168

-3 613

-3 832

-3 046

-26 956

-33 085

-7 724

SUMMA:

-5 329

-4 487

-45 689

-50 650

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL:

-49 857

-54 263

Inga

Inga

SUMMA:

8 814

LIKVIDA MEDEL
Kassa, postgiro och bank

(Not 11)

SUMMA TILLGÅNGAR:
SKULDER OCH EGET KAPITAL
EGET KAPITAL
Balanserat resultat

-466

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder basverksamhet
Regionala tillväxtmedel

(Not 4)

Upplupna kostnader & förutbetalda
intäkter basverksamhet

(Not 5)

Upplupna kostnader & förutbetalda
intäkter särskilt finansierad verksamhet

(Not 6)

Upplupna kostnader & förutbetalda
intäkter projektverksamhet

(Not 7)

-1 445

-403

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

Inga

13

-1 003

-828

-8 201

Inga
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Kassaflödesanalys (kr)

2020-01-01 2020-12-31

2019-01-01 2019-12-31

555 693

466 151

66 085

621 778

69 104

535 255

Förändring av kortfristiga skulder

11 390 091

-317 387

SUMMA:

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I
KASSAFLÖDET
Avskrivningar inventarier
SUMMA:
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Förändring av fordringar

-4 961 352
7 050 516

4 147 041

7 050 516

4 682 296

Försäljning av inventarier

0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN:

0

0

0

0

7 050 516

4 682 296

29 636 365

24 954 069

2020-12-31

2019-12-31

8%

7%

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

4 464 427

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av inventarier

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
SOLIDITET

36 686 881
(Not 12)

Eget kapital/Tillgångar

14

0

29 636 365
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Redovisnings- och värderingsprinciper
ALLMÄNT

Årsredovisningen har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning.

VÄRDERINGSPRINCIPER MED MERA

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges
nedan.

INTÄKTER

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart
belopp (anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas
nyttjandeperiod enligt följande:
Inventarier:

10 år

Datorer:

Direktavskrivning från 2013

Beloppsgräns: 20 000 kronor

FORDRINGAR

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med
en ursprunglig löptid på högst tre månader.

PENSIONSPREMIER

Pensionspremier betalas löpande till Collectum och Skandia sedan förbundets bildande 2005.
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Noter

NOT 1: PERSONAL

Medelantalet anställda
Män i basverksamheten
Kvinnor i basverksamheten
Män i övrig verksamhet
Kvinnor i övrig verksamhet
Män i projektverksamhet
Kvinnor i projektverksamhet
Summa:

2020-12-31
1,15
6,40
3,00
14,00
4,30
9,15
38,00

2019-12-31
0,95
6,65
3,00
16,80
4,05
8,80
40,25

7,55
11,90
6,55
12,00

7,10
14,90
5,75
12,50

Tillsvidareanställda basverksamheten
Tillsvidareanställda övrig verksamhet
Tillsvidareanställda projektverksamhet
Visstidsanställda

Antalet anställda är beräknad utifrån antalet heltidstjänster.

Under 2020 har tjänsteköp avseende systematisk uppföljning från Trollhättans stad gjorts och
tjänsteköp VFU-samordnare från Uddevalla kommun har avslutats.
Upplysning om sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för män
Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för anställda
Yngre än 30 år
Mellan 30–49 år
Äldre än 49 år

2020-12-31
3,00%
3,94%
3,69%
2,55%
5,33%
2,54%

2019-12-31
0,55%
2,87%
2,28%
1,04%
0,71%
3,33%

Total sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro

2020-12-31
3,69%
63,50%

2019-12-31
2,28%
58,53%

Sjukfrånvaron för varje grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.
Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
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NOT 2: INVENTARIER
Ingående anskaffningsvärde
INKÖP

UTGÅENDE ACKUMULERAT ANSKAFFNINGSVÄRDE
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE

NOT 3 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

INNOVATUM AB
SUMMA:

1 881 472

1 881 472

0

0

0

1 881 472

1 881 472

-1 757 268

-1 688 164

0

0

-66 085

Återförd avskrivning försålda inventarier

MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB

2019-12-31

0

Försäljning inventarier

GRYNING VÅRD AB

2020-12-31

-69 104

-1 823 353

-1 757 268

58 119

124 204

Antal

Andel

Bokfört värde

EK-andel
2019

17 000

17,0%

17 000

19 221 554

13

1,3

2 500 000

217 203

250

16,7%

250 000

2 767 000

1 183 968

20 622 726

NOT 4: DELREGIONALA TILLVÄXTMEDEL (RTV)

Fyrbodals kommunalförbund rekvirerar årligen medel från Västra Götalandsregionen för
genomförandet av det delregionala utvecklingsprogrammet på uppdrag av Västra
Götalandsregionen. Dessa medel rekvireras i förskott och redovisas i balansräkningen eftersom
det endast är ett administrativt uppdrag för kommunalförbundet. Även medlemskommunernas
motfinansiering till de delregionala tillväxtmedlen fakturerar årligen i förskott.

NOT 5: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER BASVERKSAMHET

Upplupna kostnader basverksamhet består i huvudsak av upplupen semesterlöneskuld,
löneskuld samt upplupna arbetsgivaravgifter. Föregående år inom parentes.

Summa: -403 tkr (-828 tkr)

NOT 6: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER SÄRSKILT
FINANSIERAD VERKSAMHET

Förutbetalda intäkter i övrig verksamhet omfattar i huvudsak beviljade bidrag som erhållits vid
verksamhetsstart. Föregående år inom parentes.

Summa: -7 724 tkr (-4 487 tkr)
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NOT 7: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
PROJEKTVERKSAMHET

Förutbetalda intäkter i projektverksamheten omfattar i huvudsak beviljade projektbidrag som
erhållits vid projektstart på ännu ej avslutade projekt. Föregående år inom parentes.

Summa: -5 329 tkr (-8 201 tkr)

NOT 8: UPPLUPNA INTÄKTER OCH FÖRUTBETALDA KOSTNADER BASVERKSAMHET

Förutbetalda kostnader basverksamhet består i huvudsak av hyra och IT-avtal. Föregående år
inom parentes.
Summa: 464 tkr (658 tkr)

NOT 9: UPPLUPNA INTÄKTER SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHET

Upplupna intäkter övrig verksamhet består i huvudsak av beviljade bidrag som rekvirera i
efterhand mot redovisade kostnader.
Summa: 70 tkr (3 157 tkr)

NOT 10: UPPLUPNA INTÄKTER PROJEKTVERKSAMHET

Upplupna intäkter projekt består i huvudsak av beviljade men ännu ej utbetalda EU-bidrag.
Summa: 3 364 tkr (8 814 tkr)

NOT 11: LIKVIDA MEDEL

Förbundet har fortsatt god likviditet med anledning av förutbetalda Delregionala tillväxtmedel
från Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna. Placeringen av medel görs enligt
förbundets kapitalplaceringspolicy på fasträntekonto, tre månader i taget.

NOT 12: SOLIDITETSTAL

Förbundsdirektionen beslutade den 2 maj 2013 om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10
procent, men nivån får variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner
angelägna.
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Driftsredovisning basverksamhet (tkr)
INTÄKTER

BUDGET

UTFALL

2020-01-01 –
2020-12-31

Medlemsavgifter
Ersättning för uppdrag

2020-01-02 –
2020-12-31

UTFALL FÖREGÅENDE ÅR
2019-01-01 –
2019-12-31

AVVIKELSE
BUDGET
2020

9 555

9 587

9 274

32

100

9 655

102

9 689

74

9 349

2

34

-100

-101

-112

-1

-1165

-703

-1 048

-105

-119

0

Övriga intäkter
SUMMA:

0

1

0

KOSTNADER
Konsultkostnader
Administration, fasta kostnader
Administration, rörliga kostnader
Personalkostnader

(Not 1)

Bilersättning, traktamente &
leasingbil
Politiska ersättningar, ordf & revisorer
Möteskostnader, politiker &
tjänstepersoner

-920

-694

-6530

-7 228

-370

-436

-180

-804

226

-6 400

-698

-355

-66

462
75

-150

-9415

-21

-9 288

-83

-8 921

127

240

401

428

161

-70

170

-66

335

-69

359

4

165

Räntekostnader

0

39

-5

41

0

-2

16

SUMMA:

0

41

11

39

170

374

370

204

SUMMA:
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar inventarier
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

129

FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER
Ränteintäkter

ÅRETS RESULTAT

KOMMENTARER TILL RESULTATET

-2

Mot bakgrund av två politiska uppdrag har verksamheten dels arbetat extra med
projektansökningar för att minska effekterna av Covid-19 dels arbetat med avvecklingen av
verksamheten Kurser och Konferenser. Det har medfört att personalkostnaderna har ökat i
förhållande till budget för arbetad tid internt. Å andra sidan har kommunalförbundet fått ta del
av lättnader på arbetsgivaravgiften vilket kompenserar den ökade arbetstiden till viss del.
Sjuklöneersättning är också det en intäkt som inte hade funnits under normala omständigheter.
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En skillnad jämfört med budget syns under de fasta och rörliga administrativa kostnaderna. Det
är främst mötes- och resekostnader som är berörda, även dessa är effekter av Covid-19.
Förbundet har prioriterat ner uppstart av nytt diariesystem och planerade IT-arbeten. Dessa har
skjutits på framtiden, vilket konstaterades och beslutades i halvårsbokslutet. Covid-19 har
präglat förbundets basresultat.
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Driftsredovisning projektverksamhet (tkr)
UTFALL

INTÄKTER
Extern finansiering
EU-bidrag

2020-01-02 –
2020-12-31

UTFALL
FÖREGÅENDE ÅR
2019-01-01 –
2019-12-31

8 963

12 481

156

1 150

5 968

Ersättning för uppdrag
Övriga intäkter
SUMMA:

5 185

14

341

15 101

19 157

-4 741

-4 589

-558

-1 451

KOSTNADER
Konsultkostnader
Administration, fasta kostnader

-399

Administration, rörliga kostnader
Personalkostnader

(Not 1)

-493

-8 533

-10 363

-136

-14 426

-1 393

-18 426

675

731

0

675

0

731

Räntekostnader

0

SUMMA:

0

0

0

0

675

731

Bilersättning & traktamente

-59

Konferensarrangemang
SUMMA:
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar inventarier
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-137

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter

ÅRETS RESULTAT

KOMMENTARER TILL RESULTATET

0

Överskottet i projektverksamheten beror på det avslutade och slutredovisade SKA-projektet (En
skola för alla). Slututbetalning är gjord och projektet bidrar till överskottet med 584 tkr. Utöver
SKA-projektet har ett tidigare avslutat projekt resultatförts, med ett överskott om 91 tkr.
Tillsammans är dessa två avslutade projekt anledningen till det positiva resultatet.
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FÖRTECKNING PROJEKTVERKSAMHET 2020-12-31
Pågående projekt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljösamverkan
VGR/GITS
Integritet i förskolan
Hedersvåld
Tjänsteköp systematisk uppföljning
God & nära vård 2020
F&U Utbildning förstudie
Utvärdering av seminarieverksamhet 2013–2019
Kultursamverkan Fyrbodal
Ökad strategisk kultursamverkan i Fyrbodal
Attraktiva kommuner 2020–2021
Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal
Strukturbild Fyrbodal
Grön tillväxt skog
Genomförandeplan VG2020
Rural mobilitet
Fossilfri gränsregion 2030
Trämanufaktur
Uppdrag Almi-företagscoaching
Utvecklad & konkurrenskraftig näringslivsutveckling
Fossilfri Boråsregion (tjänsteköp)
Hållbar besöksnäring i Väst
Bioeconomy Region in Scandinavia
Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal
Gemensam portal Samhällsorientering
Vi-projektet
Fullföljda studier
Fiskekommunerna, del 2
Projektekonom P-003

Avslutade projekt
•
•

En skola för alla
Våldsprojektet
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Driftsredovisning särskilt finansierad verksamhet
(tkr)
UTFALL

INTÄKTER
Extern finansiering
EU-bidrag

2020-01-02 –
2020-12-31

UTFALL
FÖREGÅENDE ÅR
2019-01-01 –
2019-12-31

13 293

9 376

3 495

88

4 753

16 876

14 139

-2 204

-1 720

-1 474

-949

0

Ersättning för uppdrag
Övriga intäkter
SUMMA:

0

10

KOSTNADER
Konsultkostnader
Administration, fasta kostnader

-1 173

Administration, rörliga kostnader
Personalkostnader

(Not 1)

-650

-11 901

-10 949

-569

-17 370

-388

-14 775

-494

-636

0

-494

0

-636

Räntekostnader

0

SUMMA:

0

0

0

0

-494

-636

Bilersättning & traktamente

-49

Konferensarrangemang
SUMMA:
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar inventarier
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-119

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter

ÅRETS RESULTAT

KOMMENTARER TILL RESULTATET

0

Förbundet har avvecklat verksamheten Kurser och konferenser på grund av minskade
beställningar från kommunerna under 2018 och 2019. Det i halvåret beräknade underskottet på
-537 tkr slutade per den 31 december på -494 tkr. Underskottet beror på uppsägningskostnader
samt uteblivna intäkter.
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FÖRTECKNING SÄRSKILD FINANSIERAD VERKSAMHET 2020-12-31
Aktuella verksamheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hälsokällan
Forskning och utveckling (FoU)
EBP – Äldre H-029, H-042, H-057
F&U Utbildningar
SKL – Prio
Nätverksledare IFO
BBIC
Socialstrateg
IT-samverkan
Kulturverksamhet
Affärsdriven miljöutveckling
Position Väst
Teknikcollege Fyrbodal
Vård- och omsorgscollege
Avtal vuxenutbildning
Antagningskansliet
Samhällsorientering
Praktiksamordning Fyrbodal

Avslutade verksamheter
•

Kurser och konferenser
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Uppföljning av målområden och
strategier för 2020

Mål 1: Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv
Näringslivsarbetet i Fyrbodals 14 kommuner har i början av året präglats av omställning från
högkonjunktur till lågkonjunktur på grund av Coronapandemin. Näringslivsnätverket vittnade
om krissituationen som uppstått. Nätverksmötena intensifierades till veckomöten under våren
och till möten var tredje vecka under hösten. Mycket av tiden har lagts på erfarenhetsutbyten
och att tillsammans skapa projekt som kan bidra till omställning och framtidstro i det lokala
näringslivet.

På regionalt plan bildades en gruppering med namn Västsvensk samling för att kraftsamla och
visa på handlingskraft gentemot näringslivet. Hårdast har pandemin slagit mot besöksnäringen
och handeln i vårt område.

De projekt som blev beviljade innan pandemin slog till har ställt om sitt fokus för att svara upp
mot de behov som finns i näringslivet. KOMMUNALFörbundet inrättade även den Företagarhjälp
som bemannades av olika företagsfrämjande aktörer för att lotsa drabbade företagare till rätt
stöd och hjälp. Företagsakuten har fått ett stort ökat inflöde då konkurser bland flera av våra
företag har varit ett faktum. Men bilden är tudelad och det finns samtidigt branscher som har
gått bra eller till och med bättre under pandemin.
Förbundet har fortsatt arbetet med att tydliggöra förekomsten och vikten av att driva utveckling
genom Fyrbodals utvecklingsnoder. Arbetet med att ta fram en delregional näringslivsstrategi
som svarar upp mot den regionala utvecklingsstrategin och förbundets verksamhetsplan har
påbörjats under hösten.
För att fortsätta arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat i Fyrbodal har en film som
kommunerna kan använda som stöd i sitt lokala arbete skapats och släppts. Ett samarbete med
Svenskt Näringsliv är inlett för att skapa möjlighet till företagsklimatsfrämjande insatser under
2021. Tyvärr visar den sammantagna rankingen från Svenskt Näringsliv på en försämring i
jämförelse med 2019. En enkätundersökning i näringslivsnätverket visar att kommunerna
tycker att nätverkets och förbundets arbete bidrar till att skapa ett bättre företagsklimat.

STOR UPPVÄXLING AV TILLVÄXTMEDEL

Tillväxtmedlen har delfinansierat 38 projekt och verksamheter, vilket har resulterat i en
omslutning på 117 595 149 kronor, vilket motsvarar en uppväxling med 574 procent (faktor
5,74). Samtliga pågående och avslutade projekt har följts upp och utvärderats.

Avtalet med Almi Väst, som upphandlades under 2018, har utvärderats och visar att
kommunerna i hög grad är nöjda med de insatser som utförs. Framförallt visar utvärderingen att
det har inneburit en större närvaro i kommunerna utanför Trestadsområdet. Pandemin har
också drivit på utvecklingen av digitala lösningar. Samtliga projekt och verksamheter som
förbundet är med och finansierar rapporterar om ett ökat antal deltagare och en bättre
spridning av insatser tack vare övergången till digitala seminarier och rådgivningar.

POSITION VÄSTSAMVERKAN

80 procent av Position Västgruppen, det vill säga näringslivsutvecklarna i de 17 samverkande
kommunerna, upplever att attraktionskraften för investeringar har ökat genom Position
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Västsamarbetet, medan 20 procent svarar att de inte vet med säkerhet; Det råder viss osäkerhet
kring om och hur attraktionskraften verkligen kan mätas. 100 procent anser att Position
Västsamverkan fungerar mycket bra eller bra.

Uppföljning visar också att berörda aktörer i innovationssystemet upplever tydligare samverkan
med Position Väst. Arbetet för att skapa tydligare samverkan fortsätter.

Visningsresor för bolag samt traditionella mässor ställdes in på grund av pandemin. Position
Väst deltog på mässan NXT Oslo för norska bolag inom e-handel och logistik, som genomfördes
helt digitalt, vilket gav värdefulla kunskaper. Två rapporter togs fram inför kommande
marknadsinsatser: “Stark tro på framtiden i skogs- och träbranschen” och "Fyrbodals
konkurrenskraft för fler logistiketableringar”.
50 etableringsärenden hanterades, varav 30 nytillkomna under 2020. De internationella
förfrågningarna till Sverige minskade, likaså hos oss. Här noterade vi dock en ökning av
förfrågningar från svenska bolag. Även ett ökat intresse från bolag inom industriell produktion
med hållbarhetsprofil och god koppling till våra styrkeområden. Fortsatt gott intresse från
logistikrelaterade bolag. Arbetsgruppen för etableringar inom besöksnäringen har inledde
samverkan med Turistrådet Västsverige.

Omfattande insatser har genomförts för det stora laxodlingsärendet i Sotenäs och
grannkommunerna, exempelvis framtagning av regionalt presentationsmaterial för kommande
kringetableringar, veckovisa avstämningar i samverkan med Västra Götalandsregionen,
involvering av Business Sweden som bildat ett supportteam samt internt arbete i
kommunalförbundet. Om de planerade etableringarna genomförs innebär det en stor
samhällspåverkan och möjligheter för stora delar av Fyrbodalsregionen i form av exempelvis
behov av utbildning, bostäder och kollektivtrafik.

En etablering klar i Uddevalla: Transcom. Platschef anställd. Fortsatt rekrytering 2021.

Position Väst inledde under året en kraftfull satsning på att stötta kommunernas
offertberedskap för svar på etableringsförfrågningar. Dels i form av stöd för att lägga in ledig
mark på Business Swedens nya digitala kartplattform Site Finder, dels framtagning av mallar på
engelska för kommunerna att använda som presentationsmaterial vid svar på förfrågningar.

Näringslivsutvecklarna kontaktade ett flertal utlandsägda produktionsanläggningar för att
erbjuda stöttning av Position Väst och Business Sweden med anledning av Coronaeffekter. Syftet
med insatsen är att behålla arbetstillfällen och fånga upp potential till expansion. Insatsen fick
positiv respons och ledde till fördjupade insatser i ett dussin bolag, som fortsätter in på 2021.

STRATEGIER INOM MÅL 1

1. Genomföra kunskapshöjande och strategiska insatser med syfte att öka den kommunala
servicen och kunskapen om företagens villkor.
2. Erbjuda entreprenörer samt små och medelstora företag tillgång till ett behovsstyrt och
”sömlöst” stödsystem som är jämlikt och robust. Systemet ska främja innovation,
entreprenörskap, företagande och nyinvesteringar genom att driva en effektiv och
samordnad hantering av tillväxtmedel.
3. Stärka det befintliga näringslivet inom områden där vi har internationell
konkurrenskraft genom att driva samordnade satsningar för att attrahera investeringar
och företagsetableringar i enlighet med antagen strategisk plan.
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UPPFÖLJNING AV MÄTETAL
Mål (mätetal)

Utfall

1) Medelvärdet för Fyrbodals kommuner ska öka i
Svenskt Näringslivs ranking och
insiktsundersökningen.

Medelvärdet har sjunkit i Svenskt Näringslivs
ranking och stigit i insiktsundersökningen.

2) En gemensam näringslivsstrategi som främjar
utvecklingskraft i hela Fyrbodal är framtagen och
beslutad.

Arbetet med en gemensam näringslivsstrategi
är påbörjad.
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Mål 2: En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov samt individers
tillgång till likvärdig utbildning

Kommunalförbundets roll när det gäller utbildning och kompetensförsörjning är att vara kittet
som underlättar olika parters strävan efter attraktiva utbildningar av hög kvalitet som fyller
behovet för både individer och arbetsmarknad. Ett aktivt arbete har gjorts för att stärka
individers möjligheter att fullfölja studier i utbildningssystemet. På organisationsnivå har olika
nätverk och forum varit viktiga för samverkan.

Under året har en rad olika utredningar inom utbildning och kompetensförsörjning publicerats.
”Dimensioneringsutredningen”, ”Komvuxutredningen” och ”Valideringsutredningen” är några av
dem som gjort störst avtryck och på olika sätt kommit upp. Vilka förslag kommer att bli
verklighet, och hur kommer dessa förslag att påverka Fyrbodalsregionen?
Gemensamt för många av utredningarna är att det livslånga lärandet betonas mer än någonsin.
Arbetslivet blir allt längre med höjd pensionsålder, vissa yrken försvinner medan andra kommer
till. Yrkesväxling mitt i livet blir en allt vanligare företeelse. För att möta förändringarna i
arbetslivet blir samverkan mellan skola och arbetsliv viktigare än någonsin, vilket också präglar
många av de aktivitet som det redogörs för nedan.

KOMPETENSRÅD OCH NÄTVERK

Kompetensråd Fyrbodal är en viktig arena för samverkan och erfarenhetsutbyte. Under 2020
har rådet haft en extra viktig roll med anledning av Corona-pandemin med veckovisa digitala
möten. Förbundet har också haft en aktiv roll i bildandet av ett nationellt kompetensråd för det
gröna och naturbaserade näringslivet.

Kommunalförbundet arbetar strategiskt med kompetensförsörjning genom att identifiera, lyfta
och driva aktuella frågor i nätverk, arbets-, styr- och referensgrupper delregionalt, regionalt och
nationellt. Totalt har förbundet medverkat i ett drygt 60-tal nätverk eller liknande strukturer.

COLLEGE OCH BRANSCHRÅD

College är ett funktionellt sätt att skapa ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Inom vårdoch omsorgscollege finns i dagsläget tre lokala college och 20 certifierade utbildningar i
Fyrbodalsregionen. En ökad samverkan har skett kring snabbutbildning för vårdpersonal med
anledning av Corona-pandemin. Inom Teknikcollege finns i dagsläget certifierade utbildningar
och lokala college i fyra kommuner.

Ett annat sätt att öka samverkan mellan arbetsliv och utbildning är via branschråd. Under året
har arbetet med branschråd för buss, bygg samt hotell och restaurang fortsatt. En dialog har
under året pågått gällande bildande av branschråd inom gröna- och maritima näringar,
transport och IT.

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH INFORMATION

Kommunalförbundet har som uppdrag att omvärldsbevaka och sprida information till
kommuner och berörda i Fyrbodalsregionen. Under året har detta arbete prioriterats med
anledning av Corona-pandemin. Spridning av information har skett genom mejlutskick, webb
och sociala medier, nyhetsbrev ”Noterat”, seminarier, informations- och nätverksmöten. Under
året har en kommunikationsstrategi tagits fram. Totalt har tolv seminarier samt en VUX-vecka
med 21 föreläsningar arrangerats, merparten digitala.
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PROJEKT

Förbundet har också i uppdrag att ha dialog med projektfinansiärer samt vara en arena för
framtagande och drivande av förstudier, utredningar och projekt. Under året har förbundet varit
engagerad i fem utredningar, fem förstudier och 24 projekt.

UTBILDNING

Kommunernas demografiska utveckling, låga utbildningsnivåer och geografi gör tillgången och
tillgänglighet till utbildning och kompetensutveckling särskilt viktig. Under året har högskolan
Väst i samverkan med kommunerna genomfört AIL-utbildning för lärare. En annan insats är stöd
till kommunerna i bildande av kommunala lärcentra där WESTUM varit en viktigt part.
Särskilda resurser för utbildning och etablering av omställningskontor har avsats för norra
Bohuslän och särskilt Strömstad med syftet att lindra Corona-pandemins effekter.

SAMVERKAN SKOLA OCH ARBETSLIV

Kommunalförbundet arbetar med ett antal aktiviteter gällande samverkan mellan skola och
arbetsliv, bland annat praktiksamordning, nätverk för studie- och yrkesvägledare, college och
branschråd. Förbundet har även finansierat projekt som ska bidra till ökad samverkan.
Entreprenörsbryggan och Fyrbo Turbo är två exempel.

Projektet Praktiksamordning har blivit en verksamhet som driver verktyget praktikplatsen.se
där 13 kommuner och fem externa aktörer ingår. Förbundet kommer också att sköta
praktikanskaffning till grundskolan för sex kommuner.
Filmer har tagits fram och spridits på sociala medier för att fler ska söka till bristyrken som
exempelvis busschaufförer och undersköterskor.

UNGDOMAR OCH NYANLÄNDA.

För att öka andelen unga som fullföljer sina studier, studerar vidare eller kommer i arbete, har
förbundet drivit ESF-projektet En skola för alla. För att ta vara på projektets resultat har två
projekt tagits fram, ett för UVAS och KAA-nätverket (Vi-projektet) samt ett för grund- och
gymnasieelever (Fullföljda studier). Ett annat exempel är projektet ÖDE som jobbar med
målgruppen utrikesfödda.

KOMMUNAKADEMIN VÄST

Samverkansavtalet mellan Högskolan Väst och Fyrbodals Kommunalförbund trädde i kraft den 1
januari 2018 och förlängs med ett år i taget om ingen av parterna skriftligen säger upp det. KAV
är en samverkansarena för att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt
samhället i stort.
I februari månad 2020 genomfördes en självutvärdering. Både ledningsrådet och styrgruppen
såg ett behov av att tydliggöra mål/vision samt organisering av samverkansytan. En ny
verksamhetsledare började i maj och en del av dennes uppdrag har varit att arbeta med att
utveckla en gemensam sådan för ökad handlingskraft och effektivitet.
Under året har Institutionen för Hälsovetenskap påbörjat arbetet med tillsättandet av en
kommundoktorand. Doktorander kopplade till näringslivet är vanligt förekommande men
kommundoktorander är desto ovanligare.

De projekt som påbörjades under 2019 slutredovisades via en digital konferens i november. Ett
samverkansprojekt mellan Högskolan Väst, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun hade som
syfte att identifiera och kartlägga skolans utmaningar och behov samt att initiera diskussioner
om samverkansstrategier, kompetensförsörjning och utbildningsinsatser för framtidens skola.
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De två kommuner som valdes ut är exempel på en större och en mindre kommun i
Fyrbodalsregionen, men studien är relevant och applicerbar för alla kommuner med liknande
förutsättningar. Genom projektet/utbildningsinsatsen ”Bygglovets svåra frågor” medverkade
bygglovshandläggare från Orust, Vänersborg, Tanum, Dals Ed, Färgelanda, Sotenäs och
Munkedal. Efter godkänd examination fanns möjlighet att erhålla tre högskolepoäng.

Ett annat projekt har medverkat till en större kontaktyta inom ramen för Information,
kommunikation, teknik, IKT, och digitaliseringsfrågor. Ytterligare ett av projekten har arbetat
med att stärka förståelsen för betydelsen av arbetsintegrerat lärande, AIL, vid Högskolan Väst
och i relation till små och medelstora företag, SME. Deltagande organisationer där var
Trollhättan stad, Högskolan Väst, City Trollhättan, ALMI, E-handelsföreningen, Studentkåren
Högskolan Väst och Miljöbron.
Under året har rekrytering och bemanning skett av projektorganisationen för ”Ökad
högskoleövergång i Fyrbodal”.

STRATEGIER INOM MÅL 2

1. Skapa förutsättningar för bättre matchning genom hållbara strukturer,
omvärldsbevakning, samverkansarenor och projektverksamhet.
2. Stödja kommunerna i arbetet med att säkerställa tillgången till behörig personal.
3. Främja samverkan mellan skola och arbetsliv.
4. Stödja kommunernas arbete med att få fler att fullfölja sina studier eller vara i arbete.
5. Vara en arena för gemensam organisering där samverkan ger ekonomiska fördelar och
effektivisering.

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL
Mål (mätetal)

Utfall

1 a) En hållbar struktur för samverkan genom
framtagande av
uppdragsbeskrivningar/samverkans-avtal för fyra
nätverk/ kluster.

Fem uppdragsbeskrivningar/samverkansavtal har tagits fram.

1 b) Processledning av tio nätverk.

Processlett nio nätverk och tre branschråd.

1 c) En kommunikationsplan framtagen.

En kommunikationsstrategi är framtagen och
beslutad.

1 d) Medverkat i uppstart av två
utredningar/förstudier/projekt.
1 e) Landsbygdsråd etablerat.

1 f) Kriterier för Lärcentrum Fyrbodal framtagna

Medverkat i uppstart av tre utredningar, fem
förstudier och tio projekt.

Landsbygdsutvecklarnätverket har konstaterat
att ett landsbygdsråd ej är aktuellt i dagsläget.
Frågorna måste arbetas in i ordinarie
befintliga nätverk i Fyrbodal.
Förslag till kriterier har tagits fram.
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1 g) Fyra branschråd, ett regionalt college inom
teknik och ett inom vård- och omsorg etablerade.

Tre branschråd och ett på gång, samt college
inom teknik samt vård och omsorg etablerade.

2) En utredning om behov av FoU-verksamhet för
utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor
genomförd.

En förstudie om behov av FoU-verksamhet för
utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor
genomförd.

3) En kartläggning/förstudie gällande samverkan
skola-arbetsliv genomförd.

Kartläggning/förstudie framflyttad till våren
2021 med anledning av Corona-pandemin.

4) Genomföra ett projekt kring fullföljda studier,
Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)
och KAA-uppdraget som riktar sig till UVAS och
KAA-uppdraget (Kommunalt aktivitetsansvar) i
Fyrbodal.

Framtagande och genomförande av projektet
Fullföljda studier samt uppstart och
genomförande av Vi-projektet som riktar sig
till UVAS och KAA-uppdraget.

5 a) Drifta Antagningsorganisationen.

5 b) Implementering av praktiksamordning genom
praktikplatsen.se

5 c) Utredning genomförd och implementering
påbörjad av tekniskt system för KAA-registrering
(Kommunalt aktivitetsansvar) och interregional
kommunal ersättning (ELIN)

Driftar och utvecklar
antagningsorganisationen där 13 kommuner i
Fyrbodal ingår.
Praktikplatsen.se implementerad som
verksamhet hos förbundet där 13 kommuner
och fem externa aktörer ingår.

Utredning genomförd. Utbildningscheferna
beslutat om att i dagsläget inte implementera
ett gemensamt tekniskt system.
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Mål 3: En väl utvecklad infrastruktur

Under året har två projekt bedrivits inom ramen för fossilfria transporter: ”Fossilfri Gränsregion
2030” samt ”Tur & Retur – Hållbara resor mellan land och stad”.
I Tur & Retur har utrednings- och testverksamhet genomförts för att undersöka hur
möjligheterna att kombinera bil och kollektivtrafik med andra, hållbara sätt att resa i mindre
samhällen och på landsbygd kan förbättras. Orust kommun och Dals Långed i Bengtsfors
kommun har varit testarenor och målgrupperna pendlare, turister, delårsboende, boende.

Tester som mobil cykelverkstad, cykelpool, samåkning, mobilitetshub och el-cykling vintertid
har gjorts och omfattande enkäter, djupintervjuer och kartläggning av resor och
grannskapskontor har gett nya, generellt tillämpbara kunskaper. Nya samarbeten mellan
kommuner, organisationer, företag och akademi har etablerats vilket lett till både kunskap och
engagemang för frågorna och att samtliga tester kommer att leva vidare och utvecklas efter
projektets slut.

Projektet har visat på vilken stor betydelse förbättrade möjligheter att resa till och från mindre
samhällen och landsbygd har. Betydelsen är stor såväl för att den enskilda medborgaren ska få
likvärdiga möjligheter att ta sig till och från service, fritid, sociala aktiviteter men också för
samhälls- och näringslivsutvecklingen i Fyrbodalsregionen samt klimatpåverkan. Dalslands
Energi och miljöförbund, Orust kommun och Hållbart Resande Väst har varit parter i projektet
som finansierats av Energimyndigheten.

I ”Fossilfri Gränsregion 2030” byter medlemskommunerna succesivt ut sina personbilar till
fordon som drivs med el eller biogas. Ett arbete med kommunernas arbetsmaskiner har
formerats liksom strategier för publik laddinfrastruktur. Kommunal samordnad
varudistribution har utretts med kommunerna i Dalsland och månadsvisa, digitala seminarier
för medlemskommunerna med teman som ”HVO, RME och etanol”, ”Laddinfrastruktur” och
”Cykling för besöksnäringen” har genomförs.

Ett påverkansarbete inom biogasområdet har lett fram till en avsiktsförklaring mellan Västtrafik,
Västra Götalandsregion och kommunalförbundet, liksom en pilotstudie för biogas till
kollektivtrafik i regiontrafik. Ett samarbete kring kommunernas matavfall och biogasproduktion
har påbörjats och samarbetet med norska parter är värdefullt inte minst inom
elektrifieringsområdet. Boråsregionen har etablerat ett projekt med vårt som förlaga och
erfarenhetsutbyte sker genom bland annat tjänsteköp från oss. Fossilfri Gränsregion avslutas
december 2021 medan Tur & Retur avslutades 2020.

Position Väst har genomfört en studie av Fyrbodals konkurrenskraft för fler logistiketableringar.
Rapporten pekar på områdets utmärkta läge för logistiketableringar och stor potential för
utveckling av både sjöfart, närsjöfart, gods på järnväg samt elektrifiering och biogas för tunga
transporter. Det krävs dock en bättre samverkan mellan aktörer från näringslivet, den offentliga
sektorn och forskningen för att potentialen ska kunna nyttjas.

STRUKTURBILD FYRBODAL

Vart är vi på väg och hur ser det ut när vi är framme? De frågorna har stått i fokus under årets
rådslag i Strukturbild Fyrbodal. Projektet hann genomföra en workshop i
kommunledningsgruppen i Uddevalla under våren, innan man fick göra paus på grund av
pandemin.
I september kunde så äntligen rådslagen i kommunerna komma igång igen. Ytterligare åtta
workshops genomfördes, med intressanta diskussioner där kommunernas ledningsgrupper
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diskuterade och reflekterade över den egna kommunens, såväl som övriga kommuners roll och
styrkor som tillsammans bidrar till en stark och hållbar delregion. Så här långt in i processen
konstateras att det finns fler likheter såväl som utmaningar som förenar kommunerna, än som
splittrar. Liksom att olikheterna är en del av attraktionskraften både för invånare, besökare och
framtida etableringar.

Några politikområden har seglat upp som tydliga områden där samplanering krävs för att ta
vara på möjligheter och hantera risker. I oktober kom nya restriktioner som återigen satte paus
för rådslag. Fem kommuner återstår innan nästa steg i processen Strukturbild tas.

Parallellt med det delregionala arbetet med rådslagen har det regionala arbetet med den fysiska
planeringen av Västra Götaland, utifrån de regionala strategier som finns inom Regionala
utvecklingsstrategin 2020, pågått. Kommunalförbundet ingår i den regionala arbetsgruppen som
tillsammans har jobbat fram ett underlag som kommer att ligga till grund för framtidsbilden för
Västra Götaland ur ett 50-årsperspektiv. Ett arbete har bedrivits för att ta fram ett underlag som
visar hur ortstrukturen ser ut i regionen. Av regionens 330 orter har 110 med regionala
funktioner identifierats. Arbetet kommer att fördjupas och fortsätta även under 2021.
I november anordnade förbundet tillsammans med regionen en seminariedag till vilken
kommunernas samhällsplanerare var inbjudna. Alla inspel som kom in under dagen har tagits
vidare in i det regionala arbetet med strukturbild.

Under året har frågan om Västra Götalandsregionen ska ansöka om att bli regionplaneorgan lyfts
i Beredningen för Hållbar utveckling. Frågan har bearbetats i infrastruktur- och
kollektivtrafiknätverket samt samhällsplanerarnätverket på förbundet och inför nästa år ligger
frågan på is i väntan på att ta del av hur arbetet i Skåne utvecklas.
Förbundet har remisshanterat Västra Götalandsregionens utkast till Regional
utvecklingsstrategi och Värmlandsstrategin utifrån ett strukturbildsperspektiv.

ÅTGÄRDSVALSSTUDIER

Fyrbodals kommunalförbund har under året bevakat planeringen av en rad åtgärdsvalsstudier,
ÅVS:
•
•
•
•

ÅVS 161 Rotviksbro - Skår ÅVS
ÅVS E45 - Vänersborg - Mellerud
ÅVS 171 Gläborg – Kungshamn
ÅVS 173 Färgelanda-Frändefors

Förbundet har också genomfört en utbildning i verktyget Åtgärdsvalsstudier Fyrstegsprincipen, deltagit i arbete med kartläggning och prioritering av BK4-vägar samt varit
aktiv i dialogarbete kring trygg elförsörjning i Västra Götaland.

KARTLÄGGNING AV PRIORITERADE OBJEKT

Nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik, Tjänstemannanätverket, utgörs av tjänstemän
som ansvarar för infrastruktur- och/eller kollektivtrafikfrågor. Nätverket är beredande i
infrastrukturfrågor för förbundsdirektionen, samt i kollektivtrafikfrågor för Delregionala
kollektivtrafikrådet, DKR i Fyrbodal. Tjänstemannanätverket har utgjort beredning till politiken
och har under året hanterat ett antal remisser. Ärenden som nätverket har hanterat är bland
annat:
•
•
•

Målbild Tåg 2028,
Regionalt Tranportinfrastrukturprogram
Samverkansformer för kollektivtrafik
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Förbundet har varit med i det strategiska Infranätverket och i arbetet med att revidera den
regionala transportinfrastrukturplanen varit delaktig i framtagandet av Inriktningsunderlag för
transportinfrastrukturen i Västra Götaland samt Alternativgenerering.

I ärendet ”Cykelpott” har förbundet samlat in inspel av förslag till cykelsatsningar under
perioden 2022–2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan. Ett arbete med
uppdatering och prioritering av ”bristlistan” inför revidering/komplettering av Regionala planen
har också bedrivits på tjänstemannanivå där kommunerna fått till uppgift att precisera och
aktualisera listan
Fyrbodals kommunalförbund har under 2020 fått i uppdrag av direktionen att stödja Orust
kommun inom ramen för förbundets roll och ansvar gällande fast förbindelse till Stenungssund
samt att kontakta Lysekils kommun för diskussion avseende fast förbindelse över
Gullmarsfjorden.
Skrivelser som skickats från förbundet är bland annat:
•

•
•

Skrivelse från sex kommuner angående Västtrafiks förstudie samt förfrågan för
upphandling av skolskjuts.
Skrivelse angående inställda tågavgångar på tågsträckan Uddevalla-Herrljunga
Skrivelse angående höga kostnader för medfinansierade cykelvägar för Fyrbodals
kommuner.

STRATEGIER INOM MÅL 3

1. Stödja utvecklingen av hållbara godstransporter och utvecklingen av hållbart resande.
2. Stödja en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla som främjar hållbarhet.
3. Delta i det regionala strukturbildsarbetet som tydliggör de övergripande behoven som
finns av åtgärder i den funktionella geografin för väg, järnväg, it/fiber, elkraft,
kollektivtrafik, sjöfart och cykel.
4. Bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Fyrbodal som finns
upptagna i de nationella och regionala infrastrukturplanerna 2018–2029.
5. Kartläggning av prioriterade infrastrukturobjekt och utvecklingsområden som har
bäring på kommande planomgång 2022–2033.

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL
Mål (mätetal)

Utfall

1) Andelen bilar i kommunal verksamhet som kan
drivas med el och biogas ska vara minst 50
procent.

Andelen ökade till 35 procent (Q2 2020)
jämfört med 31 procent (Q2 2019).

2) Andelen hushåll och företag som har tillgång till
god bredbandsuppkoppling ska öka. År 2020 ska
95 procent av Västra Götalands hushåll och företag
ha tillgång till robust bredband med en hastighet
på minst 100 Mbit/s symmetriskt.

Utfall saknas.

3) Minst 90 procent av kommunerna upplever att
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett
stöd i mellankommunala och regionala
infrastrukturfrågor.

Utfall saknas.
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4) Minst 80 procent av kommunerna upplever att
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett
stöd i mellankommunala och regionala
kollektivtrafikfrågor.

Utfall saknas.

5) Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller
mycket hög grad nöjda med det stöd de får genom
förbundets nätverk.

Utfall saknas
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Mål 4: Hållbar landsbygdsutveckling med väl
fungerande samspel mellan städer och landsbygder

Inom ramen för Strategisk kompetensförsörjning anordnades ett webbinarium i juni som
fokuserade på kompetensförsörjning i landsbygder och samverkan för smarta landsbygder där
Vingåker fick berätta om hur de utvecklar ”den smarta Vingåkersbygden”. Föredragande var
även Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Kommunalförbundet har varit
Företagarföreningen i Brålanda behjälpliga med en projektansökan till EU om att bli en pilot i
EU:s arbete för utveckling och utbyte när det gäller Smarta landsbygder, som dock ej beviljades.

Inom ramen för Landsbygdsutvecklarnätverket har frågan om hur samverkan kring
landsbygdsutvecklingsfrågor ska se ut framöver diskuterats. Nätverket var överens om att
landsbygdsutvecklingsfrågor är väldigt olika för olika kommuner och att vi behöver arbeta mer
horisontellt med landsbygdsutvecklingsfrågor. Kommunalförbundet, har därefter gjort
bedömningen att ett Landsbygdsutvecklingsråd inte är aktuellt i dagsläget. Vi behöver istället
arbeta för att landsbygdsutvecklingsperspektivet behöver vara tydligt i alla nätverk och forum
som kommunalförbundet faciliterar. Projekt Tur & Retur – hållbara resor mellan stad och land
har framgångsrikt bedrivits under året, mer om det projektet går att läsa under mål 3.

POSITIONERING INOM SKOGLIG BIOEKONOMI

Skoglig utveckling har gått från att vara ett relativt osynligt utvecklingsområde i Fyrbodal och
Västra Götaland till att bland annat lyftas fram i förslaget till Regional utvecklingsstrategi och ett
framtagande av skogsprogram för länet där kommunalförbundet medverkar i både arbets- och
styrgrupp. Vidare samarbetar numera trärelaterade företag med Fyrbodals utvecklingsnoder
och med Högskolan Väst, Rise och Högskolan för design och konsthantverk. Ett träfokus har
utvecklats inom Position Västs arbete för att attrahera internationella etableringar.

Medlemskommuner, företag, Svinesundskommittén, norska parter, kommunalförbundet och
Position Väst har fortsatt träbyggnadsutvecklingen och etablerat Rethinking wood för att lyfta
gränsregionens möjligheter. Resultat i form av nöjda företag och kommuner som deltagit i
seminarier och studiebesök, nya träbyggnader och etableringsförfrågningar är en följd av
arbetet. Ett nytt, större samarbete mellan Innovatum, Paper Province, Region Värmland, IUC
Dalarna och Region Viken i Norge har etablerats.
Gröna klustret Nuntorp har genom en förstudie finansierad av kommunalförbundet börjat
etablera sig som en mötes- och utvecklingsplats för skogsägare.

I Innovatums, Högskolan Västs och Stenebys projekt ”Tillverka i trä” samarbetar ett 15-tal
företag kring design, industriell trätillverkning och hållbar utveckling. Ett arbete pågår också för
att etablera en eller flera testbäddar inom trä liksom ett klusterinitiativ.

Genom projektet ”Innovationsmiljö för hållbara material” hos Wargön Innovation, som
kommunalförbundet medfinansierar tillgängliggörs en ny test och demo-miljö för
materialinnovationer framtagna ur biobaserade och återvunna material. Miljön ska främja
samverkan mellan små- och medelstora företag, universitet och högskolor samt
forskningsinstitut. Projektet ska även utveckla cirkulära affärsmodeller som företag kan
implementera.

MARITIM UTVECKLING

Den etableringsförfrågan som kom in via Position Väst till Sotenäs kommun, om en stor
landbaserad fiskodling, är ett utmärkt kvitto på den attraktionskraft för maritim utveckling som
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regionen har. Sotenäs kommun, Position Väst, grannkommunerna och Fiskekommunerna har
gjort omfattande insatser för detta ärende under året.

Innovatum har tillsammans med bland andra Sotenäs Symbios Center och Kristineberg Center
arbetat i en förstudie om marina livsmedel och marin bioteknik. Målet är att den potential som
finns ska resultera i större näringslivseffekter i form av nya produkter och stärkta befintliga
företag inom marina livsmedel och marin bioteknik. Ett tiotal företag har valt att ansluta till
samarbetet och ett större gemensamt arbete håller på att etableras. Planerad start Q1 2021.

FISKEKOMMUNERNA

Nätverket Fiskekommunerna består av nio kustkommuner samt Västra Götalandsregionen och
är en påverkansorganisation som främjar fiske, fisketurism och vattenbruk. Nätverket har en
bred samverkan med parter och politiker på nationell nivå. Sex artiklar i dagstidningar har
publicerats och nätverkets betydelse har lyfts fram i interpellationsdebatter i riksdagen när
situationen för yrkesfiskare och vattenbruk har diskuterats.
Nätverket har svarat på sju remisser och yttranden, varit aktivt i Jordbruksverkets
regeringsuppdrag för förenkling av regelverket inom vattenbruk och skickat skrivelser till
Regeringskansliet och Jordbruksverket. Nätverket ingår i arbetet för en framtida samverkan
med Sveriges kustkommuner för ett hållbart fiske och vattenbruk. Nätverket har engagerat
offentliga parter kring den allvarliga situationen för sillberedningen i Ellös för en fortsatt
verksamhet och utveckling av sidoströmmarna.

STRATEGIER INOM MÅL 4

1. Skapa och kommunicera en väl förankrad, gemensam framtidsbild för Fyrbodal.
2. Skapa förutsättningar för ett ökat samspel mellan städer och landsbygder genom
omvärldsbevakning, analyser och samarbeten.
3. Samverka för att etablera Fyrbodal som ledande delregion inom skog och trä, med
satsningar i nya bioekonomilösningar och för fler nyinvesteringar.
4. Samverka för att etablera Fyrbodal som en ledande maritim delregion med lösningar
inriktade på innovation, nyinvesteringar samt miljöanpassad och hållbar utveckling.

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL
Mål (mätetal)

Utfall

1) 14 av 14 kommuner medverkar aktivt till
förverkligandet av strategier i Strukturbild
Fyrbodal.

Strategier är ännu inte framtagna.

2) 14 av 14 kommuner deltar i Landsbygdsrådet

Beslut har tagits om att inte inrätta ett särskilt
”landsbygdsråd”. Landsbygdsrådet ska i stället
lyftas i alla övriga relevanta nätverk och forum.

3) Fullfölja pågående samverkansprojekt inom
skoglig biobaserad ekonomi.
4) Minst ett samverkansprojekt inom maritim
utveckling ska ha etablerats.

Samtliga projekt har fullföljts eller är
fortfarande pågående.

En förstudie är avslutat och ett efterföljande
projekt förbereds.
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Mål 5: En stark och attraktiv gränsregion

2020 har varit ett mycket händelserikt år inom detta mål. Första januari 2020 bildades
fylkeskommunen Viken. Det består av de tidigare fylkena Østfold, Akershus och Buskerud.
Dessutom ingår Svelvik i före detta Vestfold fylke samt Jevnaker och Lunner i före detta Oppland
fylke. Totalt bor 1,2 miljoner människor i området. Området är viktigt för Fyrbodalsregionen ur
många olika perspektiv. Tillsammans med Viken skapas förutsättningarna för att bygga en stark
och attraktiv gränsregion. Kommunalförbundet bidrar till arbetet genom att finansiera och delta
i projekt som finansieras av Interreg-medel och delregionala utvecklingsmedel samt genom nära
samverkan med Svinesundskommittén.
En regional grupp har bildats som består av representanter från de fyra kommunalförbunden i
Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Region Halland. Gruppens uppgift är att
remisshantera, diskutera och verkställa skrivningar till kommande EU-program på uppdrag av
regeringen. Ett hårt slag mot gruppens arbete kom strax innan sommaren då Viken meddelade
att de inte hade för avsikt att delta i Interreg-programmet Sverige-Norge under kommande
programperiod. För att få Viken att tänka om tog Fyrbodals kommunalförbund kontakt med
Region Värmland och opponerade sig mot detta genom gemensamt uppvaktande med dem och
Västra Götalandsregionen. Sverige-Norge-programmet är en viktig resurs i arbetet med att
skapa en starkt och attraktiv gränsregion. I slutet av året meddelade Norge att de ändrat sig och
att de kommer att delta.

När gränsen stängdes för första gången 16 mars 2020 på grund av Corona-pandemin blev det
tydligt hur viktigt det är med ett fungerande gränssamarbete. Över en natt stannade handeln
upp, varslen haglade och kortidspermitteringarna blev ett faktum. Den kommun som drabbats
hårdast är Strömstad varför kommunalförbundet har avsatt resurser för att stötta dem primärt
men även närliggande kommuner. Projektet ”Strategisk kompetensförsörjning” utökades med
”Modul 5” som innebär en kraftsamling för kommunerna i Norra Bohuslän. Kommunalförbundet
har även stöttat Strömstad i arbetet med att bygga upp ett omställningskontor, både personellt
och finansiellt.
Flera av de gränsregionala projekten har fått ställa om och flytta fram sina insatser på grund av
Coronapandemin. ”Kraftledningar” (Innovatum) och ”Hållbar besöksnäring på gränsen”
(Svinesundskommittén) är två exempel. I december deltog Svinesundskommittén på
direktionsmötet för att informera om det kritiska läget. Ett glädjande besked som direktionen
fick ta del av är att det nordiska arbetet med att skapa gemensam statistik för området har
kommit igång igen.

STRATEGIER INOM MÅL 5

1. Verka för att tillsammans med Svinesundskommittén och andra parter stärka området
Göteborg/Oslo/Öresund som en attraktiv region för invånare och företag att leva,
studera och arbeta i, samt att investera och bedriva verksamhet i.
2. Nyttja och aktivt delta i utvecklingen av EU:s strukturfonder, som Interreg
Sverige/Norge, Öresund/Kattegatt/Skagerack (ÖKS) med flera.
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UPPFÖLJNING AV MÄTETAL
Mål (mätetal)

Utfall

1) Ta fram en strategi för att stärka gränsregionen
samt tydliggöra medverkande parters roller.

Ej genomfört på grund av Corona-pandemin.

2) Delta i och utvärdera aktuella program.

Genomfört. De nya programmen kommer att
antas under våren 2021 och gäller för åren
2021–2027.
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Mål 6: En aktiv och nyskapande kulturregion för alla

Kulturbranschen har drabbats hårt av Corona-pandemin. Under året har fokus legat på att stötta
kulturansvariga i deras omställningsarbete samt sprida information om olika ekonomiska
stödpaket.
Vid två tillfällen kunde nätverksträffarna med kulturansvariga i Fyrbodalsregionen genomföras
som planerat. Dels tema barn och unga, med avstamp i barnkonventionen, dels tema offentlig
konst, med inriktning beställning och upphandling av konst. Övriga träffar blev digitala
avstämningar med erfarenhetsutbyte kring hur den kommunala verksamheten kan anpassa sig
till Coronapandemin.

Som ett led i att bibliotek och läsfrämjande lyfts i kommande verksamhetsplan, har nätverket för
bibliotekschefer återupptagits. Förbundet har kallat till tre träffar och bildat en arbetsgrupp med
representation från Bohuslän, Dalsland och Trestadsområdet.

Det har varit två utlysningar av tillväxtmedel till kulturprojekt. Beviljade förstudier och
utvecklingsprojekt spänner över bredd i både innehåll och geografi. Några pågående projekt har
som en följd av Coronapandemin bett om förlängning samt uppdaterad budget på grund av
förändringar i genomförande. Fyrbodals kommunalförbund har försökt att vara så flexibelt som
möjligt för att stötta aktörerna.

KOPPLINGEN MELLAN KULTUR OCH KOMMUNERS ATTRAKTIVITET

Konferensen Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling har flyttats till januari 2021. Det blir
en digital konferens med kunskapshöjande föreläsningar riktade till tjänstepersoner och
politiker, arkitekter och byggherrar inom samhällsplanering. Programmet avser bryta ner den
nationella politiken för Gestaltad livsmiljö till vad den konkret innebär på lokal nivå. Under 2020
har förbundet börjat marknadsföra konferensen.
En extern konsult har haft i uppdrag att ta fram projektuppslag inom utvecklingsområdet
Gestaltad livsmiljö, genom att analysera tidigare styrdokument och kartläggningar kring vad
kommunerna har för behov av insatser. Rapporten ska presenteras i början av 2021.

KULTUR SOM INNOVATIONSDRIVEN TILLVÄXTFAKTOR

En förstudie som beviljats är Innovationskapacitet för landsbygd – förstudie för utveckling av
Innovationsplattform Dalsland. Syftet med förstudien är att titta på former för organisering av
utveckling som bygger på lokala initiativ och potentialer, med målet att finna en modell som kan
appliceras på liknande verksamheter.
Innovatum har genomfört förstudien Kultur möter innovation, med syfte att titta närmare på
samverkan mellan kultur och innovation och skapa kontaktytor mellan kulturaktörer och
innovationsplattformar i Fyrbodal.

FRÄMJA KULTURFÖRETAGANDE.

Fyrbodal har anlitat en analyskonsult för att genomföra en kartläggning av de kulturella och
kreativa näringarna, KKN, som är verksamma i delregionen. Underlaget som tas fram ska ligga
till grund för en handlingsplan kopplat till den kommande delregionala näringslivsstrategin.
Arbetsgruppen för KKN, med representanter från kommunerna, har under årets möten
fokuserat på hur pandemin slår mot aktörer och utövare inom kulturområdet och hur de
stödpaket och insatser som initierats ska nå fram.
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STRATEGIER INOM MÅL 6

1. Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet.
2. Öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor.
3. Främja kulturföretagande.

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL
Mål (mätetal)

Utfall

1) Minst 80 procent av deltagarna vid seminariet
”Attraktiva kommuner” ska vara nöjda och/eller
uppleva att de har nytta av innehållet på
konferensen i sitt arbete.

Årets konferens flyttades till januari 2021 på
grund av Corona-pandemin.

2) Minst ett projekt är påbörjat utifrån
rekommendationerna i rapporten Kreativa
Kraftfält Fyrbodal.

Flera förstudier har genomförts eller
påbörjats. Merparten av utvecklingsarbetet
bedrivs av externa parter där Fyrbodals
kommunalförbund är en medverkande part
eller bidragsgivare.

3) Minst ett projekt är påbörjat med
medfinansiering från programmet Kulturella och
kreativa näringar (KKN)

Minst ett projekt är påbörjat.
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Mål 7: Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
Inom målområde 7 fokuserar Fyrbodals kommunalförbund på:
•
•
•
•

Forskning och utveckling
Nätverk och kompetensutveckling
Regional samverkan och stödstruktur, RSS
Vårdsamverkan

FORSKNING OCH UTVECKLING (FOU)

FoU-Socialtjänst arbetar genom tre FouRum, där representanter från socialtjänstens
ledningsgrupper inom områdena vård och omsorg, IFO- Individ och familjeomsorg och
funktionhinder/socialpsykiatri möts för att initiera och genererar kunskapsutveckling.
Deltagarna i FouRum kan också representera Fyrbodals medlemskommuner i delregionala och
regionala sammanhang, som berör till exempel missbruk, socialpsykiatri och våld i nära
relationer.

En FoU-strateg och en vetenskaplig ledare kopplar och utvecklar ny forskning till
verksamheterna genom utvecklingsarbete, FoU-caféer, inspirationsdagar, utredningar och
uppdragsutbildningar. En satsning på att öka antalet anställda med magister-, master- och
doktorandkompetens i kommunerna har gjorts under året. I forskningsprojektet om
Barnahusets insatsmodell har den första delstudien publicerats. I december startade en FoUcirkel om ”att leda i en pandemi”.
Ett uppdrag med att ta fram ett gemensamt system för systematisk uppföljning av placerade
barn, unga och vuxna har påbörjats.

Individ och familjeomsorg, IFO, har utvecklat kompetensutvecklingsplaner som en
kompetensresa för områdena: barn och unga, missbruk och ekonomiskt bistånd. Några
utbildningar har fått skjutas upp med anledning av pandemin. En inventering av
kompetensbehov för IFO 2021 är genomförd. Nätverksledaren har på uppdrag av IFO-cheferna,
varit ledare för åtta olika kunskaps-och ämnesnätverk, missbruk, försörjningsstöd, familjerätt,
familjehem, barn o unga utförare och myndighet, våld i nära relationer och BIM Barnahusets
Insatsmodell.
Revidering av strategier kompetens och titulatur pågår för funktionshinderområdet,
socialpsykiatri samt vård och omsorg på grund av ny struktur och innehåll i vård- och
omsorgsprogrammet. Inom vård- och omsorgsområdet har strategin för baspersonalens
kompetens och titulatur införts i sju kommuner.

FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri har arbetat med kompetensutvecklingsplaner och en
ökad systematik när det gäller kompetensutveckling, hur den nya kunskapen blir
organisationens och inte bara individens och hur den omsätts i praxis så den kommer
individen/brukaren tillgodo. Dessa två delar är inkluderade i strategierna för kompetens och
titulatur numera. En inspirationsdag ”kommunikation och digitalt stöd” genomfördes januari
2020 med cirka 200 deltagare.

Kommunernas satsning på en gemensam organisation för PO, personliga ombud, är i funktion
och det tvååriga uppdraget med att följa och utvärdera är presenterat på ett seminarium och i en
rapport.
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Viss kunskapsutveckling och samordning av statliga satsningar och överenskommelser görs
genom kommunalförbundet. Under året har en gemensam satsning på olika delar som berör
omställning till god och nära vård och vårdens medarbetare påbörjats. Kommunerna har också
avsatt 2 procent av statliga medel för psykiska hälsa, som framförallt går till en gemensam
kunskapssatsning om missbruk och psykisk ohälsa.

Under året har också den tredje omgången av en utbildning om ledarskap omfattande 7,5
högskolepoäng startat på Högskolan Väst liksom ytterligare en kursomgång för personliga
assistenter med Halmstads Högskola.

NÄTVERK OCH KOMPETENSUTVECKLING

Nätverksarbetet utgår ifrån uppdrag av medlemskommunernas socialchefer. Nätverken ger en
kostnadseffektiv kunskapsutveckling och erbjuder kollegialt stöd. Många som deltar i nätverk är
ensamma i sin yrkesroll i hemkommunen och att möta andra med samma yrkesroll är viktigt
både för att utveckla sin egen yrkesroll och för att utbyta erfarenheter.

Utvärdering av nätverkens arbete sker kontinuerligt och en del nätverk avslutas och andra
startar upp. Till exempel har nya nätverk för chefer till personliga assistenter PA, myndighet och
utförare i sociala barnavården startat upp. Nätverket för individens behov i centrum och
anhörigstöd har avlutats i kommunalförbundets regi och fortsätter självständigt.

Pandemins påverkan på nätverken har medfört att de flesta nätverken ställt om till digitala
möten, ett fåtal nätverk behövde under en kort period ställas in. Några nätverk har behövt utöka
sina mötestider och till exempel MAS-nätverket (medicinskt ansvariga sköterskor) har haft möte
varje vecka.

VÅRDSAMVERKAN

Kommunalförbundet ingår i Vårdsamverkan Fyrbodal, delregional arena för samverkan mellan
kommunerna och Västra Götalandsregionen i frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola.
Grupper och områden som särskilt uppmärksammas är personer med sammansatta behov av
vård och omsorg, barn- och unga, personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende samt
information och kommunikation mellan vårdgivare.
Kommunalförbundet identifierar och utreder verksamhetsområden där kommunerna kan
samverka och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och
rättssäkert sätt.

Kommunalförbundet deltar, och agerar, i olika utredningar och arbetsgrupper där samverkan
mellan de båda huvudmännen är viktig, till exempel gällande hälso- och sjukvård för barn- och
ungdomar inom LSS, Västra Götalandsregionens Barnprogram för att barnsäkra omställningen
till nära vård och kostnadsansvar vid placering av personer med samsjuklighet.

Under 2020 och pandemin har det ställts stora krav på att samverka. Befintliga
samverkansstrukturer har prövats hårt och visat sig vara stabila nog att hantera nya frågor
snabbt. En helt ny organisation, för egentester av kommunala medarbetare, byggdes tidigt under
våren upp som omfattade alla kommuner i Fyrbodalsregionen. Syftet är att medarbetare som är
negativa för covid-19 fortare kan återgå i arbete.

Pandemin har inneburit möten flera gånger per vecka med smittskydd, vårdhygien, NUsjukvården, och primärvård med flera för att bistå kommunerna med den senaste kunskapen om
covid-19. Vi har arbetat med spridning och förankring av information och kunskap från nationell
nivå, exempelvis Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Arbetet i samverkan har också
omfattat utskrivning från slutenvård, skyddsutrustning och smittspridning.
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REGIONAL SAMVERKAN OCH STÖDSTRUKTUR, RSS

Kommunalförbundet är Regional samverkans och stödstruktur, RSS, på nationell nivå för
delregionen Fyrbodal. RSS syftar till samverkan och stöd för kunskapsutveckling i socialtjänst
och närliggande hälso-och sjukvård. Vid regional- och nationell samverkan ökar möjligheten att
använda resurser på ett effektivt sätt och kunskapsutvecklingen och erfarenhetsutbytet stärks.
RSS bidrar till utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå anpassat till
regionala och lokala prioriteringar.
Kommunalförbundet som RSS är en del av Partnerskapet tillsammans med Sveriges kommuner
och regioner, SKR och Socialstyrelsen. Partnerskapet verkar inom kunskapsstyrningsfrågor för
socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Kommunerna är genom kommunalförbundet delaktiga i nationella nätverk inom områdena
missbruk, individens behov i centrum, e-hälsa, sociala barnavården, funktionshinder,
äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård samt systematisk uppföljning. Flödet av
information och kunskap mellan nationell, regional och lokal nivå är en stor uppgift och
utmaning i kommunalförbundets arbete.

EXTERNA UPPDRAG
•

•
•
•

SKR – nationell modell för inventering av socialtjänstens och angränsande sjukvårds
kunskapsbehov.
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden – planering av utbildningar i suicidprevention.
Styrelseuppdrag i Gryning Vård.
Kommunernas representant i Nationella vårdkompetensrådet.

UPPDRAG FRÅN SOCIALCHEFSNÄTVERKET
•

•
•

Översyn och förändring av struktur, förankring och beslutsprocesser, statlig
överenskommelse, kommun- och regiongemensamma medel psykisk hälsa.
En kartläggning av anhörigstödsfrågor i ordinarie nätverk.
Stöd till kommuner som svarat på statliga remisser om ”God och nära Vård”, nytt vårdoch omsorgsprogram, Nationellt system för sammanhållen och kunskapsbaserad vård.

STRATEGIER INOM MÅL 7

1. Stödja kommunernas socialtjänst, vård och omsorg för god samverkan i gränssnittet
mellan kommun, region och stat.
2. Fungera som en regional stödstruktur för kunskapsutveckling och samordning av
statliga satsningar/initiativ inom socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård.
3. Medverka till att kommunernas socialtjänst samt vård och omsorg arbetar
kunskapsbaserat och innovativt.
4. Identifiera och utreda verksamhetsområden där kommunerna kan samverka och på så
sätt erbjuda likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och rättssäkert sätt.
5. Driva och stödja utvalda nätverk för kostnadseffektiv kunskapsutveckling och kollegialt
stöd.
6. Stödja kommunerna i digitalisering och välfärdsteknologi.
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UPPFÖLJNING AV MÄTETAL
Mål (mätetal)

Utfall

1) Minst 90 procent av kommunerna upplever att
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett
stöd till ett fungerande vårdsamverkansarbete.

86 procent av de som svarat är nöjda eller
mycket nöjda.

2 a) Minst 80 procent av kommunerna upplever att
förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till
information gällande frågor på nationell och
regional nivå.

98 procent av de som svarat är nöjda eller
mycket nöjda.

2 b) Minst 80 procent av kommunerna upplever att
förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att
kommunen kan påverka frågorna på regional och
nationell nivå.

88 procent av de som svarat är nöjda eller
mycket nöjda.

3) Minst 90 procent av kommunerna upplever att
förbundet i hög eller mycket hög grad är till
praktisk nytta och stöttning i kommunernas
kunskapsutveckling.

95 procent av de som svarat är nöjda eller
mycket nöjda.

4) Minst 90 procent av kommunerna upplever att
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett
stöd för kommunerna att identifiera och utreda
områden för samverkan inom Fyrbodal.

95 procent av de som svarat är nöjda eller
mycket nöjda.

5) Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller
mycket hög grad nöjda med det stöd de får genom
förbundets nätverk.

100 procent av de som svarat är nöjda eller
mycket nöjda.

6) Minst 90 procent av kommunerna upplever att
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett
stöd i den digitala teknikutvecklingen.

63 procent av de som svarat är nöjda eller
mycket nöjda.
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Mål 8: God och jämlik hälsa för barn och unga

Inom målområde 8 sker arbetet på Fyrbodals kommunalförbund främst genom Hälsokällan, en
verksamhet som finansieras av kommunerna i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen.

Hälsokällan arbetar med hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja barn och ungas
hälsa. Uppdraget tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention. Det vill säga att alla barn har
samma värde och rättigheter, att barns bästa ska komma i första rummet, att barns åsikter ska
beaktas i frågor som rör dem samt att alla har rätt att utvecklas såväl fysiskt, psykiskt, moraliskt
och socialt. Hälsokällans uppdrag är främst kopplat till det psykosociala området, där
utgångspunkten är att verka inkluderande. De huvudsakliga metoderna för att uppnå de mål
som satts är nätverksträffar, processtöd, konferenser och utbildningar.
Målgruppen är viktiga vuxna, det vill säga vuxna i barn och ungas närhet. Hälsokällan är en
resurs för personal inom kommun och region och andra verksamheter Fyrbodal, exempelvis
mödra- och barnhälsovården, förskolan, skolan, fritidsgårdar, socialtjänsten och
ungdomsmottagningarna.
I Hälsokällans inriktningsdokument 2018–2021 finns fem fokusområden vilka är;
våldsförebyggande, fullföljda studier, integration, psykisk hälsa samt samspel, sexualitet och
relationer.

2020 års verksamhet har starkt påverkats av pandemin. En del av året aktiviteter har ställts in,
flyttats fram eller ändrats om.

FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE

När det gäller strategin om att stödja kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete
för ökad likvärdighet och likvärdiga villkor för barn och unga genomför Hälsokällan aktiviteter
med olika inriktningar. Nedan följer några exempel.
•

•
•

•

Projektet Barns rätt till kroppslig och personlig integritet har fortsatt enligt plan under
2020 med 13 kommunala förskolor och en grundskola. Detta slutförs i februari 2021.
Barns integritet i förskolan - Fyrbodals kommunalförbund
Hälsokällan har varit en aktiv part i det nationella projektet Resurscentrum mot
hedersrelaterat våld och förtryck, bland annat genom att utbilda i dessa frågor.
Hälsokällan har under året utbildat personal inom förskola, skola, fritidsledare,
socialtjänst, BVC, ungdomsmottagningar med flera. Innehållet i utbildningarna har
handlat om att öka kunskaperna kring samspel relationer och sexualitet, ABC (Stöd i
föräldraskapet Alla Barn i Centrum), Barnkonventionen, ICDP (Vägledande samspel).
Hälsokällan har under året mött olika verksamheter för processtöd, exempelvis
Rådaskolan i Mellerud och Familjecentralen på Orust.

SAMVERKAN OCH ERFARENHETSUTBYTE

Ett av Hälsokällans huvuduppdrag är att skapa samverkan och erfarenhetsutbyte mellan/inom
kommuner och regionen, både organiserat och mer spontant och behovsstyrt. Detta genom
utbildning, nätverk och processtöd. Exempel på nätverk under 2020 är Socialpedagoger i skolan,
Fritidsledare, Brobyggare och kulturtolkar vars syfte är att ge stöd till föräldrar som är nya i
Sverige, ICDP-utbildare med flera. Hälsokällan leder också en samverkansgrupp för att förbättra
och utveckla arbetet kring det systematiska kvalitetsarbetet kring ökad skolnärvaro i
kommunerna. Under 2020 arrangerade Hälsokällan tillsammans med gruppen en konferens om
Skolnärvaro.
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Ett annat exempel på samverkan och erfarenhetsutbyte är projektet Fullfölja studier, där tre
kommuner i ledning av Hälsokällan samverkar.

Utanför Fyrbodal har Hälsokällan haft ett nära samarbete med Västra Götalandsregionen genom
projektet Barns rätt till kroppslig och personlig integritet. I arbetet med det nationella projektet
Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samverkar Hälsokällan med polisen,
socialtjänsten, ungdomsmottagningen, elevhälsan, Barnahus Fyrbodal och Länsstyrelsen.

UNGA VUXNA

Inom strategin att stödja kommunernas arbete med att få fler unga vuxna i studier eller arbete
har följande satsningar genomförts:
•
•

•

Utveckla kommunernas och skolornas skolnärvaroarbete. Ett exempel var en
skolnärvarokonferens i maj där 200 deltagare från 17 kommuner deltog.
Under våren 2020 avslutades ESF-projektet En skola för alla där samtliga Fyrbodals
kommuner deltog. Projektet uppnådde goda resultat som har identifieras genom statistik
och fallstudier, bland annat implementerade arbetssätt, ökad kompetens hos projektets
medverkande aktörer, kommuner och organisationer samt en förbättrad samverkan
kring och med ungdomarna både internt på skolor, och mellan skolan, ungdomen,
vårdnadshavare samt andra aktörer i samhället.
Under hösten 2020 påbörjades ett nytt projekt Fullföljda studier (2020–2022), där 13
skolenheter deltar från tre kommuner samt en familjecentral och några förskolor. Under
2021 kommer fler skolenheter att ansluta. Arbetets övergripande syfte är att fler elever i
Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet. Det kortsiktiga målet
kopplat till processtödet är att öka andelen behöriga elever till de nationella
programmen på gymnasiet.

STRATEGIER INOM MÅL 8

1. Stödja kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete för ökad likvärdighet och
likvärdiga villkor för barn och unga.
2. Verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan/inom kommuner och regionen.
3. Stödja kommunernas arbete med att få fler unga vuxna i studier eller arbete.

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL
Mål (mätetal)

Utfall

1 a) Alla kommuner ska ha deltagit i någon
aktivitet med Hälsokällan

Samtliga kommuner har deltagit.

1 a) Deltagarna ska ha upplevt nytta och ha erhållit
användbara kunskaper för sitt arbete.

Genom muntliga och skriftliga utvärderingar
har deltagarna uttryckt att de fått en ökad
kompetens och varit nöjda med aktiviteterna
de deltagit i.

2) Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller
mycket hög grad nöjda med det stöd de får genom
förbundets nätverk.

Genom uppföljningar och utvärderingar har
deltagarna uttryckt att de fått en ökad
kompetens och varit nöjda med aktiviteterna
de deltagit i.
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-16

§ 112
KS/2021:596
Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2020 samt
beviljande av ansvarsfrihet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Jäv
Anders Arnell (M) samt Lars Larsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2020 och
översänt till medlemskommunerna.
Enligt § 16 i Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund ska årsredovisningen skickas till
respektive medlemskommun, för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Fyrbodals kommunalförbund uppvisar ett resultat för år 2020 om 555 tkr, vilket är en positiv
avvikelse på 385 tkr kronor jämfört med budgeterat resultat 170 tkr.
Revisorerna i kommunalförbundet har i revisionsberättelse (daterad 2021-03-26) tillstyrkt att
respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
Fyrbodals kommunalförbund – Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse daterad 2021-03-26
Protokollsutdrag Fyrbodals förbundsdirektion 2020-03-25 § 18
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-30

§ 171
KS/2021:596
Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2020 samt
beviljande av ansvarsfrihet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Jäv
Anders Arnell (M) samt Lars Larsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2020 och
översänt till medlemskommunerna.
Enligt § 16 i Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund ska årsredovisningen skickas till
respektive medlemskommun, för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Fyrbodals kommunalförbund uppvisar ett positivt resultat för år 2020 om 555 tkr, vilket är en
positiv avvikelse på 385 tkr kronor jämfört med budgeterat resultat 170 tkr.
Revisorerna i kommunalförbundet har i revisionsberättelse (daterad 2021-03-26) tillstyrkt att
respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-06-16 § 112 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Godkänna Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
Fyrbodals kommunalförbund – Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse daterad 2021-03-26
Protokollsutdrag Fyrbodals förbundsdirektion 2020-03-25 § 18
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

1

Datum

Diarienummer

2021-05-26

KS/2021:644

1(1)

Kommunförvaltningen
Andreas Sjögren
telefon 0304-33 40 84
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Beslut om revidering av VA-plan 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta reviderad VA-plan 2021, daterad 2021-05-31
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta VA-plan 2017 med tillhörande
bilagor. VA-planen ska revideras under varje mandatperiod.
Syftet med planen är att skapa en tydlig och långsiktig vatten- och avloppsförsörjning i
Orust kommun, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA.
Det övergripande målet med arbetet med VA-planeringen är att hanteringen av VAfrågorna ska bidra till att de lokala, regionala och nationella kvalitetsnivåer och mål som
finns kan uppnås.
Aktuell revidering omfattar bland annat tidigareläggning av två investeringar - VA-länk
öst-väst (Ellös-Varekil) och VA-länk väst yttre (Tuvesvik/Gullholmen-Ellös) samt att
fritidshusplanerna arbetas in.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-26
Reviderad VA-plan 2021, daterad 2021-05-31
Beslutet skickas till
Tf. chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och bygg
Orust kommuns författningssamling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef

Andreas Sjögren
Tf. chef affärsdrivande verksamhet
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Vatten- och avloppsplan för Orust Kommun

Dokumenttyp
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VA – plan
1. Inledning
Kommunstyrelsen har fattat beslut (2013-10-09, § 274) om att en Vatten- och
Avloppsplan (VA-plan) ska tas fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av
VA-försörjningen i Orust kommun. Planen antogs av kommunfullmäktige under 2017
och skall revideras och kompletteras under perioden 2017-2018 för att därefter
revideras under varje mandatperiod.
Under arbetet med VA-planen har det framkommit behov av andra styrdokument,
undersökning m.m. som skall komplettera VA-planen, men som inte ryms i ramen för
detta arbete.
Bakgrund och syfte
Kommunstyrelsen fattade beslut (2013-10-09, §274) om att en Vatten- och
Avloppsplan (VA-plan) ska tas fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av
VA-försörjningen i Orust kommun. Denna VA-plan är det tredje dokumentet som
ingår i kommunens övergripande VA-planering. De två tidigare dokumenten är en
VA- översikt, sammanställd under hösten 2013 samt en VA-strategi, antagen av
kommunfullmäktige i början av 2016. Denna VA-plan bygger på de beskrivningar
som finns i VA-översikten och på de ställningstaganden som finns i VA-strategin.
Syftet med planen är att skapa en tydlig och långsiktig vatten- och avloppsförsörjning i
Orust kommun, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt
VA. Det övergripande målet för arbetet med VA-planeringen är att hanteringen av
VA-frågorna ska bidra till att de lokala, regionala och nationella kvalitetsnivåer och
mål som finns kan uppnås. Det innebär följande:
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Vattnet som används ska räcka till alla och ha tillräckligt god kvalitet
för sitt ändamål.

Det ska vara möjligt att bo nära hav och natur, i småskaliga
samhällen och på landsbygd, på ett miljöanpassat och säkert sätt
utan att skador uppkommer på naturmiljön och egendom.

Vattnets naturmiljöer ska vara ekologiskt hållbara, variationsrika och
säkrade för framtiden.

VA-planens huvudsakliga fokus är åtgärder för områden med samlad bebyggelse
(minst tio hus i närheten av varandra). Inom Orust kommun finns, liksom i många
andra kommuner, ett flertal områden i behov av en förändrad VA-struktur. I
nulägesanalysen som presenterades i VA-översikten, identifierades de områden som
utgörs av en samlad bebyggelse. Dessa områden löper risk för att avloppsanläggningar
påverkar dricksvattenbrunnarna, eftersom att de olika anläggningarna är placerade i
närheten av varandra. Statusen för vatten och avlopp har bedömts och resultatet
identifierade 57 områden med samlad bebyggelse. Några av dessa områden riskerar
att bli så kallade ”§ 6- områden”, inom vilka det ställs krav på kommunen att ordna
vatten- och/eller avloppsförsörjning i ett större sammanhang med stöd i 6§ i lagen
om allmänna vattentjänster (LAV), se nedan.

6§ LAV Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse, skall kommunen
•

bestämma det verksamhetsområde inom vilket vatten- tjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och

•

se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.

I rättspraxis infaller skyldigheten från ca 20-30 hushåll men tolkningen är oklar och
även lägre antal hushåll har bedömts utgöra ”§6-områden”.
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VA-planen omfattar även åtgärder inom nuvarande verksamhetsområde för allmänt
VA samt glesbebyggda områden som inte utgör samlad bebyggelse och där enskild
VA-försörjning bedöms vara möjlig att lösa på ett tillfredsställande sätt.
VA-planens uppbyggnad
Ställningstaganden från VA-strategin tillsammans med de förutsättningar som
beskrivs i VA-översikten leder tillsammans fram till de åtgärder som presenteras i VAplanen. Åtgärderna syftar till att uppfylla respektive ställningstagande, givet de
förutsättningar som utgör nuläget. Åtgärder i VA-planen anges kopplade till
respektive ställningstagande i VA-strategin, fördelat i nedanstående kapitel:
Kapitel 2 behandlar delvis målsättningar gällande vatten och avlopp samt beskriver det
aktuella Bostadsförsörjningsprogrammet.
Kapitel 3 om enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA är mer
omfattande än övriga kapitel. Detta eftersom fokus i Orust kommuns VA-plan ligger
på åtgärder för områden utanför nuvarande verksamhetsområde, samt behovet av
utbyggnad av allmän VA-försörjning. Kapitlet innehåller en förklaring av de olika
typområdena för VA-försörjning och på vilka grunder uppdelningen har gjorts. I
kapitel 3 behandlas också prioriteringsordning för enskilda avloppsanläggningar och
hantering i väntan på en förändring av VA-struktur.
Kapitel 4 beskriver den allmänna statusen för små avloppsanläggningar samt
målsättningar och åtgärder för att förbättra dem.
Kapitel 5-7 hanterar åtgärder som föreslås huvudsakligen inom den befintliga
allmänna VA-försörjningen och omfattar både verksamhet under normala
förhållanden såsom drift och underhåll men också beredskap att agera i händelse av
störning i den normala driften.
Kapitel 8 och 9 redogör för åtgärder som ska stärka och tydliggöra kommunens
organisation kring frågor som rör VA-försörjning och hur kommunikation kring VAfrågor sker både internt i kommunens organisation och externt till invånare i Orust
kommun.
Kapitel 10 om ekonomi, behandlar bland annat finansieringsfrågor, taxeutveckling och
anläggningsavgift.
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Kapitel 11 om Kretslopp beskriver hur kommunen ska verka för att främja en god
kretsloppspotential.
Kapitel 12 presenterar den krisplan som ska aktiveras vid vissa typer av störningar i
VA-systemet. Målet med krisplanen är att effektivt hantera en vattenbrist eller
störning i vattenförsörjningen i enlighet med livsmedelverkets föreskrifter.
Kapitel 13 presenterar utbyggnad och ombyggnad av den allmänna VA anläggningen,
det vill säga ledningsnät och VA-verk, utanför samt inom nuvarande
verksamhetsområde.
I bilaga 1 presenteras den prioriteringsmetod som ligger till grund för bedömning av
det behov som finns av anslutning till allmänt VA.
I bilaga 2 finns en noggrannare beskrivning av de 20 områden som är högst
prioriterade för en förändrad VA-struktur.
I bilaga 3 finns den lägesrapport som kan användas vid aktivering av Krisplanen.
Ordlista
Samlad bebyggelse är ett område där många hus är placerade i närheten av varandra
(minst 10-20 hus inom ett begränsat område).
VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med
vatten- och avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både ledningar och pumpar för
transport av vatten och avlopp, samt anordningar för produktion av dricksvatten och
rening av avloppsvatten.
Allmän VA-anläggning är en anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som
kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att
uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). De
samlade VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, för vilka en kommun är
huvudman, benämns ”Den allmänna VA-anläggningen”.
Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för försörjning av
vatten eller avlopp som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en
enskild fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och
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föreningar. En enskild VA-anläggning kan avse såväl ledningar som en lokal lösning
för produktion av dricksvatten eller rening av avloppsvatten.
Utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som har
behov av en förändrad VA-struktur. Utbyggnadsområden uppstår när kommunen har
fattat beslut om anslutning till allmänt VA via avtal eller verksamhetsområde, samt när
i tid utbyggnaden ska ske.
Utredningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha
behov av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver utföras för att visa vilket
behov som finns samt vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen.
Omvandlingsområde är ett fritidshusområde där många väljer att bosätta sig
permanent. Det sker en omvandling mot permanentboende.
Bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som
sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs
för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur förändras över tid.
Enskilt VA-område är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som inom
överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-struktur utan kommer att
fortsätta ha enskild försörjning.
Allmänt VA-område är ett område som idag har tillgång till allmän VA-försörjning,
antingen inom ett verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning (föreningar,
samfälligheter, enskilda fastigheter).
Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat
område, inom vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning.
Inom verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa.
Avlopp är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten.
Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.
Dräneringsvatten (dränvatten) är markvatten och grundvatten som samlas upp och
tas omhand i en dräneringsledning.
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Gemensamhetsanläggning är en enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två
eller flera fastigheter gemensamt.
Huvudman är den som äger en VA-anläggning.
Kommunen utgörs av en tjänstemannaorganisation och en politisk organisation. I
kommunen finns det kommunala bolaget Stiftelsen Orustbostäder som också ingår i
kommunens organisation.
Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som distribueras utan
att nyttja det ordinarie ledningsnätet. Det kan istället ske med tankar eller tankbilar.
Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från
annan produktionsanläggning än den ordinarie.
Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra
verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt).
Tillskottsvatten/ovidkommande vatten är det vatten som utöver spillvatten finns i
spillvattenledningar. Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten, anslutet
dräneringsvatten, samt vatten som läcker in från marken om ledningarna inte är täta.
Tillskottsvattnets andel kan i många fall vara mycket stor, i extrema fall flera gånger
större än mängden spillvatten.
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Den översiktliga planeringen i Orust Kommun
I översiktsplanen 2009 finns flera ställningstaganden för vatten- och
avloppsförsörjningen.
Vattenförsörjning
I översiktsplanen betonas att kommunen ska kunna ge samtliga anslutna abonnenter
ett kvalitetsmässigt bra vatten i en omfattning som motsvarar behovet under olika
delar av året. Kommunen ska verka för att fler fastigheter kan anslutas till nätet och
ska fortsätta arbetet med att närmare kartlägga grundvattensituationen. Vid
nylokalisering ska alltid hänsyn tas till näraliggande befintliga vattentäkter och ett
områdes möjligheter att täcka behovet av ett konsumtionsvatten av godtagbar kvalitet
och kvantitet.
Avlopp
I översiktsplanen framhålls att kapaciteten i kommunens reningsverk ska utvecklas
fortlöpande så att planerade utbyggnader och VA-saneringsprojekt kan genomföras på
ett, ur miljösynpunkt, godtagbart sätt. Kommunen ska verka för att fler fastigheter
ansluts till kommunens reningsverk.
I översiktsplanen rekommenderas även att reningsverken i Mollösund, Barrevik och
Hälleviksstrand skall så snart det finns ekonomiskt utrymme ersättas av ett nytt
gemensamt reningsverk för sydvästra Orust. Denna rekommendation har omprövats
och ny lösning är att pumpa avloppsvattnet från Mollösund, Barrevik och
Hälleviksstrand till Ellös för behandling i Ellös reningsverk.
Det rekommenderas vidare i översiktsplanen att en särskild arbetsgrupp bör tillsättas
för att se över VA-situationen i kommunens fritidshusområden och övriga områden
med VA-problem. Någon sådan särskild arbetsgrupp finns inte, men dock berörs
frågorna i arbetet med VA-plan etc. Detta är nu påbörjat inom ramen för arbetet med
kommunens VA-strategi och VA-plan samt i och med den pågående översynen av
fritidshusområden.
Bostadsförsörjningsprogram
Kommunen har nyligen tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram. I detta program
fastställs riktlinjer bostadsbyggandet inom kommunen. I programmet konstateras att
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kommunens VA-strategi är direkt avgörande för Orusts samhällsutveckling.
Utbyggnaden av kommunalt VA är drivande för var, när och hur områden kan
förtätas, byggas ut, eller att medge att fritidshus konverteras till året-runt-bostäder
med större byggrätter som följd.
Det övergripande målet i bostadsförsörjningsprogrammet är 50 nya bostäder per år i
genomsnitt, alltså 500 nya bostäder på 10 år, varav hälften ska utgöras av hyres- och
bostadsrätter. Tillskapande av bostäder bör huvudsakligen ske i kommunens tätorter.
Henån, Svanesund och Varekil har högsta prioritet. Slussen är det enda område
utanför tätorterna där ny sammanhållen bebyggelse ska planeras på kort sikt. På
längre sikt bör också kommunen verka för att en del fritidshusområden omvandlas till
året-runt-boende. I första hand bör fokus ligga på de områden som har en gynnsam
lokalisering för att gynna helårsboende, t.ex. goda kollektivtrafikförbindelser, närhet
till service och skola samt goda möjligheter att bygga vatten och avlopp och annan
infrastruktur.
I bostadsförsörjningsprogrammet betonas att det är viktigt att kommunens VAplanering inte blir styrande över övrig samhällsplanering utan att den, tillsammans
med slutsatserna i bostadsförsörjningsprogrammet, samspelar på ett tydligt sätt med
varandra för att uppnå en effektiv samhällsbyggnad. Effekterna kan annars bli väldigt
dyra. VA-lagstiftningen och kommunernas ansvar däri följs upp av Länsstyrelsen och
detta kan på sikt komma att leda till statliga krav på utbyggnad av VA inom vissa
områden som idag saknar kommunalt VA. Ett uppfyllande av det mål om
utbyggnadstakt som kommunfullmäktige har beslutat om är helt avhängigt av att
utbyggnaden av VA går i samklang med detta
Pågående planuppdrag inom Orust kommun
På nästkommande sida visas de pågående planuppdrag(juni 2016) som för närvarande
pågår eller skall startas upp under 2016.
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Figur 1. Översikt planuppdrag.
2. Enskilda VA – anläggningar och
anslutning till kommunalt VA
I kapitlet redovisas hur Orust kommun ska hantera VA-frågor inom samlad
bebyggelse. Även inventering i spridd bebyggelse, hantering av bygglov och
förhandsbesked samt åtgärder redovisas i kapitlet
Behov av förändrad VA-struktur
I VA-översikten anges 57 områden i kommunen som utgörs av samlad bebyggelse och
som idag har enskild VA-försörjning. Dessa 57 områden har bedömts utifrån behov av
förändrad VA-struktur. Bedömningen grundas på miljö- och/eller hälsomässiga
förutsättningar att uppnå en tillfredsställande VA-försörjning. 7 av de 57 områdena
bedöms inom en överskådlig framtid inte vara i behov av en förändrad VA-struktur
utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning. Detta så länge förutsättningarna inte
ändras till följd av t.ex. exploatering. I VA-planen benämns dessa områden som

Område med tillfredställande VA-struktur.
Motiven till att ett område inte bedöms vara i behov av en förändrad VA-struktur är
en sammanvägning där ett eller flera av följande kriterier uppfylls:
•

Området har en sådan karaktär att omhändertagande av avlopp kan lösas
enskilt även i framtiden till följd av exempelvis få fastigheter, gynnsamma
geologiska förhållanden, stora tomter eller stora avstånd mellan tomterna.

•

Området har gemensamt omhändertagande av avlopp.

•

Området har anslutning till allmän vattenförsörjning eller en gemensam lokal
anläggning för vattenförsörjning.
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Åtgärder för områden med tillfredställande VA-struktur samt områden med enskild
VA-försörjning utanför samlad bebyggelse beskrivs i kapitel 3.11 och 3.12.
Av de 57 områdena bedöms 50 områden ha sådan karaktär att ovanstående kriterier
inte är uppfyllda. Dessa områden kan ha behov av en förändrad VA-struktur i hela
eller delar av området. I figur 2 på följande sida redovisas alla områden med samlad
bebyggelse.

Figur 2. Områden med samlad bebyggelse (F =antal fastigheter, RO = rekommenderad rangordning
för åtgärd).

Modell för bedömning av behov
De 50 områden som bedöms vara i behov av en förändrad VA-struktur har analyserats
med hänsyn till aspekter kopplade till samhälle, miljö och hälsa. Detta för att
kommunen ska kunna se i vilka områden en förändrad VA-struktur är mest angeläget
och få en grund för prioritering av anslutning till allmän VA-försörjningen.
Behovsanalysen har gjorts med hjälp av en prioriteringsmodell framtagen för detta
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ändamål. Modellen beskrivs i sin helhet i bilaga 1. Utifrån resultatet från modellen
delas de 50 områdena som är i behov av en förändrad VA-struktur in i tre
typområden; utbyggnadsområde, utredningsområde och bevakningsområde. De olika
typområden beskrivs närmare längre ner i kapitlet.
I tabell 1 på följande sida redovisas resultatet från behovsanalysen.
Resultatet från prioriteringsmodellen visar var i kommunen behovet av en förändrad
VA-struktur, i enskilda områden eller i grupper av områden, är som störst.
Kommunen drar slutsatsen att områden med hög prioriteringspoäng bör åtgärdas
först. För de områden som har prioriteringsordning 1-20 finns en närmare
beskrivning i bilaga 2.
Åtgärder kan bestå i anslutning till verksamhetsområde för allmänt VA, gemensamma
VA-anläggningar inom området med eller utan anslutning till allmänt VA eller fortsatt
men förbättrad enskilda VA-anläggningar. Vid planeringen av utformningen av VAutbyggnaden har sammanvägning gjorts av prioriteringsmodellen, ekonomi och
miljövinster.
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Tabell 1. Behovsprioritering av områden med samlad bebyggelse och i behov av förändrad
VA-struktur.
Allmänt
Område
nr.

Namn

Behov
Rangordning

Prioriteringspoäng (1-10)

30
1
43
8
33
32
57
34
27
42
26
18
14
36
29
39
6
22
47
52
2
16
10
51
35
56
28
37
48
40
11
53
46
50
55
44
38
24
41
9
12
31
45
5
7
3
13
49
17
21
54
19
25
23
4
15

Rossön
Vindön Norra
Slussen
Kungsviken
Skåpesund
Hjälmvik
Hårleby
Säckebäck
Övre Tången
Brunnefjäll
Sandvik
Lavön
Malö Camping
Skogslyckan
Lalleröd
Kåröd
Nöteviken
Slätterna
Tvet-Hogen
Flinks Handel mm
Vindön Gårehogen
Strömsholm
Ekeberg
Dalbyområdet
Trätte
Kockhed
Brevik
Kastet
Tvet-Tegneby (T city)
Allmag
Traneviken
Kårehogen
Väster om Töllås?
Röra-Lunden-Snarevik
Krogane m omnejd
Höggeröd-Åskalla
Stillingsön
Röd Öst
Strandala
Persäng
Björnsund
Kärreberg
Töllås
Söbben Södra
Svineviken
Sörgraven
Malö samf
Lövåsområdet
Sörbo
Stocken Camping
Barrevik
Bjönni
Sollid
Röd Väst
Söbben Norra
Grönvik

1
2
3
4
4
6
6
8
9
9
11
11
13
13
13
16
16
18
19
20
20
22
23
24
25
25
25
25
29
30
31
31
31
31
31
36
37
37
39
40
41
41
43
43
45
45
47
48
49
50
51
51
51
54
54
56

9,1
8,4
7,9
7,5
7,5
7,0
7,0
6,8
6,1
6,1
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
5,9
5,9
5,7
5,7
5,5
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5,1
5,1
5,1
4,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,7
4,5
4,5
4,4
4,2
4,1
4,1
4,0
4,0
3,6
3,6
3,6
3,5
3,1
3,1
2,7
2,7
2,7
2,5
2,5
1,6

20

Råön

56

1,6

Möjligheter
Rangordning

51
41
21
23
40
36
52
16
4
33
34
43
1
3
36
26
32
6
26
36
43
55
16
13
6
41
48
52
26
49
6
16
26
43
52
21
35
56
43
16
36
43
26
49
10
26
11
20
12
1
9
14
14
4
57
23
23

Prioriteringspoäng (1-10)

3,5
4,7
6,0
5,6
4,8
4,9
3,4
6,3
7,9
5,1
5,1
4,6
9,1
8,6
4,9
5,3
5,2
7,7
5,3
4,9
4,6
2,6
6,3
6,9
7,7
4,7
4,2
3,4
5,3
3,7
7,7
6,3
5,3
4,6
3,4
6,0
5,0
2,4
4,6
6,3
4,9
4,6
5,3
3,7
7,2
5,3
7,1
6,0
7,0
9,1
7,5
6,5
6,5
7,9
2,3
5,6
5,6
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Utbyggnadsområden

Utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som har
behov av en förändrad VA-struktur. Utbyggnadsområden uppstår när kommunen har
fattat beslut om anslutning till allmänt VA via avtal eller verksamhetsområde, samt när
i tid utbyggnaden ska ske. Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp skall prioriteras före så kallade avtalsområden.
För att skapa en prioriteringsordning mellan de områden som utgör

utbyggnadsområden, bedöms för dessa områden även möjlighet för anslutning till
allmänt VA. Urvalet för utbyggnadsområden har gjorts enligt följande kriterier där
samtliga ska vara uppfyllda:
•

hög rangordning i behovsprioriteringen

•

antalet hushåll är 25 eller fler

•

hög andel permanentboende, 50 procent eller fler

•

goda möjligheter till anslutning till befintliga reningsverk via ledning i
utbyggnadsstråk

•

inte aktuellt med lokala lösningar

Prioriteringen kan förändras efter behov att tillgodose önskvärd utveckling av
specifika områden för exempelvis företagsetableringar eller bebyggelseutveckling. För
respektive utbyggnadsområde anges när i tid VA-utbyggnad kan bli aktuell och en
uppskattning av kostnaden för att ansluta området. Se tabell 2 nedan. Numreringen av

utbyggnadsområden hänvisar till tabellen över områden med samlad bebyggelse.
Kommunen kan även ha ansvar att säkerställa förbättrad VA-struktur genom
anslutning till verksamhetsområde för allmänt VA, i andra områden (se

utredningsområden och bevakningsområden) vilket kommer att visas genom de
åtgärder som vidtas till följd av denna VA-plan.
Tabell 2. Prioriteringsordning för Utbyggnadsområden inklusive tidplan och
kostnadsbedömning för VA-utbyggnad. Tid anger ungefärlig byggstart, detaljprojektering
sker före.

Utbyggnadsområde

Tidplan

Kommentar

* Områden som tillhör fler än ett
typområde.
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43. Slussen (E A3)

2018-2019

Centrala delar föreslås bli kommunalt

8. Kungsviken*

2017-2018

verksamhetsområde för VA
Centrala Kungsviken är Utbyggnadsområde, ett

15. Strömsholm

2027-2029

större område är Utredningsområde
Dialog med förening UB pågår.

53. Kårehogen

2019-2023

Utbyggnad pågår.

49. Lövåsområdet*

2020

Delvis under utbyggnad, finns även under

13. Malö samf*

2016

21. Stocken Camping

utredningsområde.

Anslutning till allmänt VA-Klart.
Klart.

54. Barrevik

2025-2026

30. Rossön

2019

Utbyggnad av VA, Inkoppling avlopp 2025.

Utredningsområde
Utredningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha
behov av en förändrad VA-struktur. En utredning behövs för att visa vilka behov som
finns samt vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen.
Utredningsområdena finns presenterade i tabell 3, utan prioriteringsordning.
Numreringen hänvisar till tabellen över områden med samlad bebyggelse.
Ofta krävs också en utredning för att påvisa om de miljö- och/eller hälsomässiga
förhållandena är sådana att det finns ett kommunalt ansvar att ordna en förändrad
VA-struktur genom anslutning till verksamhetsområde för allmänt VA. Utredningar
som genomförs kan visa att tillfredsställande VA-försörjning i ett område helt eller
delvis går att uppnå med enskilda eller gemensamma VA-anläggningar som inte
ansluts till den allmänna VA-anläggningen.

Tabell 3. Områden för utredning.

Utredningsområde Kommentar

Prioritering

Prioritering ur

av behov

perspektivet

utifrån

samhällsutveckling

miljö/hälsa
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1. Vindön Norra
2. Vindön
Gårehogen
6. Nöteviken*

Prio 1

Prio 1

Prio 1

Prio 1

Vissa fastigheter i

Bevakningsområde
Centrala Kungsviken är

8. Kungsviken*

Utbyggnadsområde, ett
större område är

Prio 2

Utredningsområde.
9. Persäng

Prio 4

10. Ekeberg

Prio 4

11. Traneviken

Prio 4

12. Björnsund

Prio 4

22. Slätterna

Inkl HBK Rane Camping i
anslutning till Slätterna

24. Röd Öst
27. Övre Tången*
26. Sandvik
29. Lalleröd

Ev. kretsloppslösning

32. Hjälmvik

Prio 2

33. Skåpesund

Prio 1

34. Säckebäck
36. Skogslyckan*

Prio 5
Inkl. Halsområdet, delvis

Prio 1
Prio 2

22

VA – plan
anslutet till kommunalt VA
37. Kastet
38. Stillingsön
39. Kåröd
40. Allmag
41. Strandala
42. Brunnefjäll

Prio 1
Enbart sommarvatten

45. Töllås

gemensamt (2 st
vattentäkter)

47. Tvet-Hogen*

48. Tvet-Tegneby*

49. Lövåsområdet

Avser vatten. Betr avlopp, se
enskilt VA-område
Avser vatten. Betr avlopp, se
enskilt VA-område

Prio 6

Delvis under utbyggnad

Prio 1

50. Röra-LundenSnarevik
51. Dalbyområdet

Prio 3

Prio 1

52. Flinks Handel
mm
55. Krogane med
omnejd
56. Kockhed

Prio 2
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57. Hårleby*

Avser vatten. Betr avlopp, se
enskilt VA-område

* Områden som tillhör fler än ett
typområde.

24

VA – plan
Bevakningsområden

Bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som
sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs
för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur förändras över tid. Sker
betydande förändringar över området behöver nya bedömningar och avvägningar
göras för att bedöma om enskild VA-försörjning kan ske fortsatt eller om det
uppkommit behov av anslutning till allmänt VA. Bevakningsområdena finns
presenterade i tabell 4, utan prioriteringsordning. Numreringen hänvisar till tabellen
över områden med samlad bebyggelse. Åtgärder som föreslås inom

bevakningsområden är förstudier och inventeringar av enskilda VA-anläggningar.
Tabell 4. Lista över bevakningsområden sorterad efter inventeringsordning.

Bevakningsområde

Kommentar

3. Sörgraven
4. Söbben Norra
5. Söbben Södra

Begränsad omvandling till årshus

6. Nöteviken*

Vissa fastigheter i Bevakningsområden

7. Svineviken*
17. Sörbo

Begränsad omvandling till årshus

18. Lavön
23. Röd Väst*

Enskilda avlopp för fastigheter i Bevakningsområde Kommunalt
vatten för fastigheter i Allmänt VA-område

28. Brevik*

Inga större förändringar. Egna vattentäkter och avlopp

31. Kärreberg*

Samfällt vatten-/bdt-avlopp. Begränsade utveckl. förändringar

44. HöggerödÅskalla
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* Områden som tillhör fler än ett
typområde.
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Omvandlingsområde
Omvandlingsområde är ett fritidshusområde där många väljer att bosätta sig
permanent. Det sker en omvandling mot permanentboende.
Med utgångspunkt i kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram har
förvaltningen getts i uppdrag utreda förutsättningarna för ändring av detaljplan för att
möjliggöra ökat helårsboende inom utvalda fritidshusområden. Urvalet baseras på en
sammanvägd bedömning av närhet till service och kommunikationer, bebyggelsetryck
men också på förutsättningar för VA-utbyggnad och behov VA-sanering.
Under en förstudie hösten 2020 har konstaterats att nästan samtliga
fritidshusområden kräver utbyggnad av kommunalt VA för att klara de krav som ställs
utifrån miljökvalitetsnormer vid utökning av byggrätter. Detta gör att
förutsättningarna för utbyggnad av VA har stor påverkan på planändringarnas
genomförbarhet.
För planändringar som kräver kommunal VA utbyggnad tas lämpligen beslut om
verksamhetsområde före eller i samband med beslut om planstart, då kommunen
måste kunna styrka i planen att VA-frågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt.
Under våren 2021 har ändring av fem fritidshusplaner startats upp, varav tre
föranleddes av beslut om utökat verksamhetsområde. Nya beslut om VA-investeringar
kan komma att krävas vid uppstart av fler ändringsplaner.
Enskilt VA-område
Enskilt VA-område är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som inom
överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-struktur utan kommer att
fortsätta ha enskild försörjning. De enskilda VA-områdena presenteras i tabell 5, där
numreringen hänvisar till tabellen över områden med samlad bebyggelse.
Tabell 5. Lista över enskilda VA-områden.

Enskilt VA-område

Kommentar

16. Grönvik
28. Brevik*

Inga större förändringar. Egna vattentäkter och avlopp
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31. Kärreberg*

Samfällt vatten-/bdt-avlopp. Begränsade utveckl.
förändringar

35. Trätte*

Inkl. anslutande Burås Grengård med kommunalt vatten

46. Väster om Töllås*
47. Tvet-Hogen*

Avser avlopp. Betr vatten, se utredningsområde

48. Tvet-Tegneby*

Avser avlopp. Betr vatten, se utredningsområde

57. Hårleby*

Avser avlopp. Betr vatten, se utredningsområde

* Områden som tillhör fler än ett
typområde.
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Allmänt VA-område
Allmänt VA-område är ett område som idag har tillgång till allmän VA-försörjning,
antingen inom ett verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning (föreningar,
samfälligheter, enskilda fastigheter). I nedanstående karta, figur 3, presenteras de

områden som idag tillhör typen allmänt VA-område.
Figur 3. Områdesindelning för allmänna VA-områden.

Samlad bebyggelse i väntan på förändrad VA-truktur
Allmänna förhållningssätt:
•

Vid förfrågningar om avlopp och bygglov/förhandsbesked inom identifierade
områden ska fastighetsägaren så fort som möjligt meddelas de planer som finns
för vatten och avlopp inom området.
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•

Inom utbyggnadsområden och utredningsområden kommer inventering av
befintliga avloppsanläggningar inte att prioriteras innan VA är utbyggt eller en
VA-utredning finns som visar på ett behov av inventering.
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Tillbyggnad av bostadshus
Tillbyggnad av bostadshus kan ge ett ökat brukande vilket kan innebära ökat upptag
av dricksvatten och ökat utsläpp av avloppsvatten. Om huset har en bristfällig
avloppsanläggning ökar risken för påverkan på närbelägna dricksvattentäkter (egen
och grannarnas). Saknar bostadshuset vattenbrunn och/eller avloppsanläggning höjs
ofta VA-standarden vid ombyggnad. Det är viktigt att kommuninvånarna vid
tillbyggnad inom samlad bebyggelse direkt får information om vad som gäller
avseende vatten och avlopp för den fastighet de planerar att bygga ut.
Bygglov som byggnadsavdelningen bedömer kan ge ökade avloppsutsläpp ska skickas
på remiss till miljöavdelningen. Miljöavdelningen kontrollerar om:
•

Tillfredställande dricksvattenförsörjning med avseende på risk för påverkan
från avloppsanläggningar finns eller kan anordnas.

•

Omhändertagande av avloppsvatten görs eller kan göras på ett godtagbart sätt
med hänsyn till skydd av närliggande befintliga och tillkommande vattentäkter

Om tillbyggnaden ger en ökad mängd dagvatten till exempel på grund av ökad takyta
ska byggnadsavdelningen pröva om det finns en möjlig lösning för dagvattenhantering
utan att påverka omkringliggande fastigheter genom till exempel försumpning.
Tillstånd för ny avloppsanläggning
Vid tillstånd för ny avloppsanläggning inom samlad bebyggelse ska tillstånd endast ges
under förutsättning att:
•

Omhändertagande av avlopp kan göras på ett godtagbart sätt med hänsyn till
skydd och närliggande befintliga och tillkommande vattentäkter

•

Avloppsanläggningen inte försämrar hela områdets möjligheter till en hållbar
VA-lösning.

Vid tillstånd för nytt avlopp inom utbyggnadsområden kan lägre krav ställas på
skyddsnivå för miljöskydd. Motivet är att avloppsanläggningen snart kommer att bytas
ut och att den extra kostnad som tillförs fastighetsägaren för extra fosforrening inte är
skälig på grund av den korta tidsperiod anläggningen ska nyttjas. Tillräckliga krav med
avseende på hälsoskydd (smittskydd) ska alltid ställas. Om lägre krav ställs på
fosforrening ska tillståndet tidsbegränsas till två år efter planerad utbyggnad.
31

VA – plan
Behov av remisser
För att få ett bättre underlag för beslut i de ärenden rörande
förhandsbesked/bygglov/tillstånd enskilda avlopp som hanteras hos sektor miljö- och
bygg behöver underlag inhämtas från berörda instanser såväl inom som utom
kommunens organisation. Nedan framgår i vilka ärenden som olika remissinstanser
bör ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas.
Verksamheten för samhällsutveckling:
•

Bygglov som kan ge ökat avloppsutsläpp inom utbyggnadsområden

•

Förhandsbesked inom utbyggnadsområden.

•

Tillståndsansökningar för avloppsanläggning inom utbyggnadsområden.

•

Tillståndsansökningar om gemensamhetsanläggningar för avlopp inom samlad
bebyggelse.

•

Bygglov/förhandsbesked inom områden med gemensamhetsanläggningar för
vatten och/eller avlopp som leds till allmänt VA-system.

Miljöavdelningen:
•

Bygglov inom samlad bebyggelse som byggnadsavdelningen bedömer kan ge
ökade avloppsutsläpp.

•

Förhandsbesked eller bygglov1 för nybyggnation av hus som behöver vatten och
avloppsförsörjning och som ligger utanför verksamhetsområde för allmänt VA.

•

Bygglov/förhandsbesked inom områden som har gemensamhetsanläggningar
för vatten och/ eller avloppsförsörjning.

Styrelsen för gemensamhetsanläggningen:

1

Gäller då bygglov ej föregås av förhandsbesked där behov av vatten – och avloppsförsörjning har beaktas.
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•

Bygglov/förhandsbesked inom områden som har gemensamhetsanläggningar
för vatten- och/eller avloppsförsörjning.

Inventering av små avloppsanläggningar
Inventering av små avloppsanläggningar är en viktig åtgärd i syfte att minska risk för
påverkan på människors hälsa och miljön. Inventeringen sker enligt en prioritering
som baseras på nedanstående kriterier. På detta sätt förutser kommunen att uppnå
minskade utsläpp av näringsämnen och minskad risk för smittspridning från små
avlopp på kortas möjliga tid.
•

Typ av avloppsanläggning.

•

Områdets känslighet.

Prioritering utifrån typ av avloppsanläggning
För att få den största nyttan för miljö och hälsa behöver de typer av
avloppsanläggningar som utgör störst risk för påverkan prioriteras först för
inventering. Vilka typer av avloppsanläggningar som bedöms utgöra den största risken
visas i tabell 6, där prio 1-3 bedöms ha den största miljö- och hälsopåverkan, medan
prio 4-7 har en mindre påverkan.
Prioritering utifrån områdets känslighet
Orust kommun är omgivet av känsliga vattenområden. Som medlem i EU har Sverige
krav på sig att våra vattenmiljöer ska ha bra kvalitet. Alla vattenområden som omger
Orust saknar bra kvalitet och så kallad god ekologisk status. EU:s ramdirektiv för
vatten ställer krav på att alla vattenområden senast 2020, skall nå minst god ekologisk
och kemisk status. För att kunna uppnå god ekologisk status har kommunerna fått
direktiv att ställa höga krav på små avlopp som riskerar att bidra till att ett
vattenområde inte uppnår god status innan 2020.
Förutom ett vattenområdes klassning enligt vattendirektivet, tas även hänsyn till
andra faktorer som till exempel Natura 2000 områden, naturreservat eller annan
identifierad skyddsvärd miljö. Inventering av avloppsanläggningar prioriteras inom de
vattenområden med sämst statusklassning enligt vattendirektivet.
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Avloppsanläggningar inom vattenskyddsområden prioriteras ur hälsoskyddssynpunkt
då de kan påverka kvaliteten i vattentäkterna.
Samlad bebyggelse prioriteras ur hälsoskyddssynpunkt då enskilda
avloppsanläggningar riskerar att påverka kvaliteten i närbelägna vattentäkter.
Ovanstående prioriteringsordning avseende områdets känslighet beaktar både miljöoch hälsoskyddsaspekter. Framtida inventeringar genomförs med syfte att åtgärda de
mest känsliga områdena först.

Tabell 6. Avloppsanläggningar som ska prioriteras vid inventering.
Prio

Typ av avloppsanläggning2

1

Avlopp för permanenthushåll med direktutsläpp eller endast slamavskiljare.

2

Avlopp för permanenthushåll med WC utan tillstånd

3

2

Avlopp inom samlad bebyggelse (permanent och fritidshus samt
gemensamhetsanläggningar)

4

Avlopp för fritidshus med WC utan tillstånd

5

Avloppsanläggningar med tillstånd WC (permanent- och fritidshus)

6

BDT anläggningar utan anmälan (permanent- och fritidshus)

7

BDT- anläggningar med anmälan (permanent och fritidshus)

Avlopp från företag bedöms efter sin nyttjandegrad som antingen permanenthus eller fritidshus.
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Inventering av olika typer av områden
Behovet av inventering är olika mellan spridd bebyggelse och för olika typer av samlad
bebyggelse. För spridd bebyggelse är miljöpåverkan den största påverkansfaktorn
medan det inom samlad bebyggelse även är en risk för hälsopåverkan genom många
närliggande dricksvattentäkter. Vid inventering inom de olika typerna av samlad
bebyggelse behöver även avvägningar göras om det finns behov av gemensam
avloppsanläggning. Inventering sker därför på olika sätt inom de olika områdena.
Spridd bebyggelse - Enbart avloppsanläggningar enligt prio 1-3 inventeras i nuläget
för att snabbt minska den totala miljöpåverkan. Inventering av prio 4-7 sker efter att
all annan inventering enligt planen är utförd.
Samlad bebyggelse med tillfredställande VA-struktur – Alla avloppsanläggningar (prio
1-7) inventeras för att minska miljöpåverkan men även minska risken för påverkan
mellan dricksvatten- täkter.
Bevakningsområden – Alla avloppsanläggningar (prio 1-7) inventeras. Innan
föreläggande om åtgärd utför tillsynsmyndigheten en bedömning om det finns ett
behov av gemensamma avloppslösningar (förstudie). I de fall behovet visar sig finnas i
ett större område behandlas området som ett utredningsområde. Visar förstudien att
behovet inte finns i ett större område ställs krav på åtgärdande av
avloppsanläggningen vilket kan utgöras av en enskild avloppsanläggning eller mindre
gemensamma anläggningar. Kommunens möjligheter att stötta enskilda
fastighetsägare att anlägga gemensamma anläggningar kommer utredas.
Utredningsområden – Ingen platsinventering genomförs innan utredning påbörjas.
Själva utredningen kan dock innehålla en inventering. Utredningen kan resultera i att
området eller delar av området bedöms ha en tillfredställande VA-struktur eller utgör
ett bevakningsområde. Fortsatt inventering sker då i enlighet med principen för dessa
områden.
Utbyggnadsområden – Ingen inventering genomförs innan VA-utbyggnad påbörjas.
Efter utbyggnad ska en inventering göras för eventuella fastigheter som inte har
anslutit sig till allmänt avloppssystem.
Grundvattenförekomster och grundvattentäkter – Alla avloppsanläggningar ska
inventeras (prio 1-7) för att bibehålla god grundvattenkvalitet.
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Åtgärder enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA
Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för enskilda VA-anläggningar och
anslutning till kommunalt VA samt vilka åtgärder som kopplas till respektive
ställningstagande. Under tidigare delar av kapitel 3 återfinns information om vilka
områden som berörs av respektive åtgärd, vilken prioriteringsordning som föreslås och
även tidsperiod för genomförande.
S 1. Standarden på enskilda VA-anläggningar ska vara känd av såväl tillsynsmyndighet
som av berörda fastighetsägare.

Åtgärder:
1. Digital registeruppbyggnad av enskilda avlopp kopplat till GIS samt skapa
möjlighet att se vilka fastigheter som har kommunalt VA.
2. Insatser för att stärka kommuninvånarnas kunskap om och engagemang för
vattenmiljön.
3. VA-utredning för utredningsområden.
4. Förstudie och tillsyn genom inventering för bevakningsområde.
5. Tillsyn enligt miljöbalken genom inventering av övriga enskilda VAanläggningar.
S 2. Byggnation på landsbygden ska beakta säkerställande av en långsiktigt hållbar
VA-försörjning, med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.

Åtgärder:


Implementering av VA-planens förhållningssätt för hantering av
förhandsbesked, bygglov.

S 3. Möjligheten att anordna gemensamhetsanläggningar ska beaktas i
förhandsbesked/bygglov vid byggnation av tre eller fler bostadshus vid samma tillfälle.

När anslutning till den allmänna VA-anläggningen är aktuell, ska den i första hand ske
genom att verksamhetsområde bildas. Anslutningsförutsättningar, bland annat inlösen
av befintliga VA anläggningar, följer i dessa fall Lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412). I andra hand ska avtalsanslutning göras. Avtalet kan tecknas med en
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ekonomisk förening, en samfällighet eller en privatperson. Kommunen ska vid
avtalsanslutning ha inflytande över anläggningens utformning och skötsel.

Åtgärder:
1. Implementering av VA-planens förhållningssätt för hantering av
förhandsbesked, bygglov och tillstånd för avloppsanläggningar.
2. Se över behovet av stöd vid anläggande av gemensamhetsanläggningar.
3. Ta fram en dokumenterad rutin för avtalsskrivning med föreningar och
privatperson.
S 4. För varje område där det är aktuellt att se över dagens VA-lösningar ska både
alternativa lokala lösningar och anslutning till allmän VA-försörjning utredas. Det ska
finnas tydliga prioriteringsgrunder, utifrån behov och möjligheter, som ligger till
grund för om områden ska eller inte ska anslutas till allmän VA-försörjning.

Åtgärder:
1. Ta fram prioriteringsgrunder för utredningen.
2. Bestämma kriterier för innehållet i en VA-utredning och förstudie.
3. VA-utredning/förstudie i enlighet med kriterierna.
S 5. Kommunen ska ha en aktiv roll i processen inför avtalsanslutning av ekonomisk
förening, en samfällighet eller en fastighet till allmän VA-försörjning.

Åtgärder:
•

Ta fram en dokumenterad rutin för rådgivning till föreningar eller områden där
föreningar kan komma att bildas.

•

Ta fram kommunikationsmaterial till avtalsanslutning och informera berörda
på lämpliga sätt.

•

Gemensam rådgivning från berörda delar av kommunen till intresserade
föreningar.

S 6. Vid avtalsanslutning ska kommunen, utifrån behovet (miljö, hälsa, samhälle) i det
aktuella området, avtala hur stor andel av berörda fastigheter som minst behöver
anslutas och ett datum då anslutningarna ska vara utförda.
39

VA – plan

Åtgärder:
1. Ta fram en dokumenterad rutin för avtalsskrivning med föreningar och
privatperson.
2. Ta fram kommunikationsmaterial till avtalsanslutning och informera berörda
på lämpliga sätt.
S 7. VA-utbyggnad i område som ansluts till allmänt VA bör dimensioneras så att all
befintlig och planerad bebyggelse kan anslutas.

Åtgärder:


Inkludera i kommunens rådgivning till föreningar.

S 8. Inom utbyggnadsområden och utredningsområden ska det vara tydligt för den
enskilde vilka krav kommunen ställer på avloppsanläggningar i väntan på förändrad
VA-struktur. Kraven ska beakta när i tid en förändrad VA-struktur planeras, vilken
status befintlig anläggning har och vilket behov som finns på fastigheten.

Åtgärder:
1. Gör en bedömning för respektive utbyggnadsområde och utredningsområde
om vad som ska gälla.
2. Ta fram ett avtal som reglerar vad som gäller i väntan på eventuellt förändrad
VA-struktur.
3. Ta fram kommunikationsmaterial och informera berörda på lämpliga sätt.
S 9. Det ska finnas en långsiktigt hållbar och kretsloppsanpassad hantering av
slamfraktionen från enskilda avloppsanläggningar.

Åtgärder:
1. Se över samtransporterna och undersök om det går att optimera.
2. Verka för ett lokalt omhändertagande av slam från enskilda avlopp.
3. Bevaka alternativ hantering av slam från enskilda avlopp.
S 10. I kommunen ska det finnas en funktion för rådgivning avseende enskilt VA inom
kommunen.
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Åtgärder:


Bestäm behov och ansvar för VA-rådgivning.
3. Små avloppsanläggningar

Allmänt
Små avloppsanläggningar utgörs av 1 - 200 personekvivalenter (pe). Utsläpp av orenat
avloppsvatten medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i vattendrag.
Ungefär hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har små avloppsanläggningar
bedöms som underkända. Om dessa åtgärdades skulle vattenkvalitén i vattendrag,
sjöar och hav förbättras avsevärt.
Orust kommen har ca 7000 små avloppsanläggningar. Historiskt har kommunen
genomfört många inventeringar för små avlopp, senast Grindsbyvattnet och
Stigfjorden. Många avlopp saknar fortfarande åtgärdskrav. Bebyggelsen inom
kommunen är spridd, dock inte så att den kan anses som glesbygd och därmed tillåta
sänkta krav på avloppsreningen. Kommunen är omgiven av vattenområden som inte
når upp till god ekologisk status med många trånga sund och litet vattenutbyte.
Åtgärdande och kravnivå på små avloppsanläggningar är därför av betydande vikt för
kommunens möjlighet att arbeta för en långsiktigt hållbar vatten-och
avloppsförsörjning.
Hav- och vattenmyndigheten (HaV) har ett regeringsuppdrag med syfte att öka
åtgärdstakten för små avlopp. Målsättningen som HaV presenterat är en åtgärdstakt
om 5 %. För Orust kommun skulle det rent teoretiskt innebära att 350 avlopp årligen
åtgärdas, vilket skulle kräva minst 4 heltidstjänster som enbart arbetar med små
avlopp. Alla små avlopp skulle då vara åtgärdade inom en 20-årsperiod. Idag är
åtgärdstakten på Orust ungefär 1,4 % vilket innebär att det skulle ta närmare 70 år att
åtgärda alla avlopp. Då ett enskilt avlopp kan anses förlorat i reningskapacitet efter ca
20 år innebär det en miljöskuld med avlopp som kommer vara i behov av åtgärdande.
Dagens åtgärdstakt är för långsam. En tillsynsplan för små avlopp ska tas fram som
fastställer målsättningen för Orust kommuns åtgärdstakt. Tillsynsplanen ska ange
områden som prioriteras för tillsyn samt när i tid den ska ske. Målsättningen med
tillsynsplanen är en långsiktigt hållbar VA-försörjning inom kommunen.
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Långsiktigt hållbar VA-försörjning
•

Långsiktigt hållbar VA-försörjning förutsätter att alla beslut syftar till att uppnå
ställningstagandena i Orust kommuns VA-strategi.

•

Kommunens hantering av vatten- och avloppsförsörjningen ska genomsyras av
långsiktig hållbarhet ur sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.

•

Vid all planering och utformning av lösningar ska vägval göras med
utgångspunkt från recipientens känslighet och status.

•

Kommunens skyddsvärda natur- och kulturområden ska beaktas vid åtgärder
inom vatten- och avloppsförsörjningen.

•

Kommunen ska söka efter och där så är lämpligt tillämpa kretsloppsanpassade
lösningar för vatten- och avloppsförsörjningen.

•

Alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning skall
ha tillgång till ett tjänligt dricksvatten och en avloppsanläggning som uppfyller
gällande krav.

Nedan presenteras planens förslag på åtgärder med syfte att vägleda och ge
underlag vid beslut om små avlopp.
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Resurshushållande
För att främja resurshushållning behöver kommunen ta fram riktlinjer för krav på små
avlopp. I riktlinjerna ska kretsloppsanpassade lösningar prioriteras.
Vid prövningen av små avloppsanläggningar ska åtgärder som är vatten- och
energibesparande främjas.
Skydd av grundvatten
För att kunna säkerställa att alla som bor i kommunen ska ha tillgång till rent vatten
behöver kommunen ta fram mer information om grundvattensituationen på Orust
bland annat genom att göra en grundvattenutredning. Utredningen ska ge
information om vattenkvaliteten och tillgången. (2)
Skydd av vattentäkt
För att skydda kommunens vattentäkter, Rödsvattnet och Korskällan, ska nya
föreskrifter tas fram. I föreskrifterna ska höga krav ställas på verksamheter och små
avlopp i syfte att långsiktigt säkerställa tillgången på dricksvatten. (3)
För att skydda större enskilda gemensamma vattentäkter ska kommunen erbjuda stöd
vid bildandet av skyddsområden för vattentäkt.
Skydd av recipient, natur – och kulturmiljö
För att skydda känsliga recipienter ska kommunen fastställa acceptabla
belastningsnivåer samt när krav på nollutsläpp från wc-avlopp ska ställas. Detta ska
framgå i riktlinjerna för små avlopp. (4)
I samband med prövning av förhandsbesked och bygglov ska hänsyn tas till
skyddsvärda natur- och kulturområden i förhållande till vatten- och avloppsförsörjning
särskilt ska strandskyddskraven beaktas. En checklista ska tas fram med
kontrollpunkter som säkerställer en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning.
Sammantaget gäller att kompletterande utredningar skall genomföras enligt ovan (14).
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Prövning av små avlopp
Vid all prövning av små avloppsanläggningar ska kommunen pröva om den föreslagna
avloppslösningen skyddar och resurshushåller med rent dricksvatten, inte påverkar
vattendrag och havsområden negativt och möjliggör återföring av näringsämnen.
Möjligheten att anordna lokala gemensamhetsanläggningar ska alltid utredas.
En hållbar VA-försörjning förutsätter att kretsloppsanpassade avloppslösningar
främjas. En kretsloppsbaserad avloppslösning förbrukar minimal mängd dricksvatten,
sprider inte bakterier till grund- eller ytvatten, separerar toalettfraktionen från
resterande avloppsvatten, möjliggör återföring av näringsämnen, utan användning av
kemikalier och är robust (driftsäker).
För att underlätta kretsloppsanpassade lösningar kan krav komma att ställas på att
dubbla ledningssystem (wc och BDT separat) installeras vid nybyggnation.
Miljö- och byggnadsnämnden ska ta fram riktlinjer för små avlopp. Dessa ska ge stöd
för hur VA-strategins målsättning om en hållbar VA-försörjning ska kunna uppfyllas
gällande små avlopp. Riktlinjerna ska vara ett stöd, för fastighetsägare vid val av
anläggning samt vid kommunens handläggning.
Funktionen på den enskilda VA-anläggningen ska vara känd. En plan för inventering
och tillsyn ska tas fram. Krav på förbättring av små avlopp ska blanda annat baseras på
behovet av ett ökat skydd för människors hälsa samt recipientens känslighet.
Digitala verktyg så som kartsystemet GIS ska kunna kopplas till
ärendehanteringssystemet så att arbetet med tillsyn och prövning underlätta.
Hantering av restprodukter
Ställningstagandet långsiktigt hållbar VA-försörjning förutsätter att näringsämnen i
slamfraktionen från både små avloppsanläggningar och kommunala VA-anläggningar
återförs till kretsloppet. Idag saknar kommunen en hållbar avsättning av
slamfraktionen.
2012-02-02 beslutade regeringen om att uppdra åt Naturvårdsverket att utreda
Uppdrag om hållbar återföring. Uppdraget innefattade bland annat att:
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1. Utreda, motivera och vid behov föreslå ett investeringsstöd för teknikutveckling för
utvinning av fosfor ur olika fosforresurser.
2. Föreslå de författningskrav avseende kvalité för att möjliggöra spridning av olika
fraktioner såsom slam, matavfall och andra röt- och kompostrester samt urin och
gödsel till olika markområden (åkermark, skogsmark och övrig mark) med syftet att
återföra fosfor.
3. Utifrån kartläggningen av fosforresurserna föreslå ett etappmål till
miljömålssystemet för hållbar återföring av fosfor med utgångspunkten att fosforn ska
återföras på ett resurseffektivt sätt i enlighet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
I september 2013 kom en rapport från Naturvårdsverket. Ett författningskrav fanns
föreslaget, men det har ännu inte tagits något beslut.
Under 2017 skall Naturvårdsverket redovisa uppdraget Avancerad rening av
avloppsvatten. Naturvårdsverket ska utreda förutsättningarna för användning av
avancerad rening i syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten.
Dessa två regeringsuppdrag kommer att ge kommunerna vägledning och styrning i
fråga om slam från reningsverk och enskilda avlopp.
Många kommuner avslutar nu sina deponianläggningar och har använt (precis som
Orust kommun har för avsikt att göra) slam som lagrats och komposterats under
tiotalet år. När deponierna är sluttäckta kommer många kommuner att ställas inför
samma problematik som Orust kommun med frågan hur slammet skall
användas/hanteras.
Avfall Sverige som är kommunernas samlade nätverk inom avfallsområdet samlar
kunskapen som finns i Sverige. Vi kommer även att hålla oss uppdaterade inom de
avfallsnätverk som finns i närområdet.
Deponin på Månsemyr är en av de sista att sluttäckas i närområdet. Andra kommuner
behöver lösa frågan före oss och vi har stora möjligheter att ta del av andras
erfarenheter för att på bästa sätt ta fram en plan för hur just Orust ska hantera slam i
framtiden.
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Information
Det finns ett behov av att öka kunskapen om hur små avlopp påverkar miljön, vilka
krav som ställs och vilka tekniska lösningar som finns. Många fastighetsägare känner
sig villrådiga inför de myndighetskrav som ställs inför val av ny avloppsanläggning.
I syfte att öka kunskapen och skapa en bra dialog ska kommunen:
•

Genomföra informationsinsatser för att stärka kommuninvånarnas kunskap och
engagemang för vattenmiljön.

•

Införa VA-rådgivning, för vilket kommunen erhållit LOVA-anslag för en
begränsad period (2016-2019). Därefter ska det införas permanent VArådgivning för kommuninvånarna.
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VA-rådgivning
VA-rådgivningen kommer ge råd och stöd för fastighetsägare i Orust kommun. VArådgivaren är en länk mellan fastighetsägare och myndigheter och kan ge
fastighetsägare råd och tips om tekniklösningar, produkter, kostnader, regler och
branschinformation. Stöd ska kunna lämnas vid bildandet av
gemensamhetsanläggningar.
VA-rådgivaren ska planera och genomföra olika aktiviteter som till exempel
informationsmöten, kampanjaktiviteter, entreprenörsmöten (enskilt och kommunalt),
föreläsningar och studiecirklar. Samverkan med andra aktörer inom området, till
exempel Lantbrukarnas Riksförbund, Vattenrådet för Bohuskusten och 8-fjordar är
andra samordningsuppgifter som tillfaller VA-rådgivaren.
Informationsspridning i form av framtagande av broschyrer, uppdatering av hemsida
och blanketter är andra uppgifter som VA-rådgivaren kan utföra.
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4. Driftsäkerhet
VA-huvudmannen utformar planer och åtgärder för den allmänna VA-anläggningen
utifrån de förutsättningar som ges i VA-verksamheten. Utöver planering av drift,
underhåll och förnyelse av den befintliga anläggningen behövs också planering för att
säkerställa framtida vattenförsörjning, till exempel skyddsföreskrifter för befintliga
eller framtida vattentäkter inklusive reservvattentäkter.
Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Driftsäkerhet samt vilka åtgärder
som kopplas till respektive ställningstagande.
S 11. Anslutna abonnenter inom den allmänna VA-anläggningen ska ha tillgång till ett
dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd.

Åtgärder:
•

Uppdatera prognos för den framtida vattenförbrukningen.

•

Säkerställ tillräcklig framtida produktionskapacitet.

•

Säkerställ råvatten av god kvalitet.

S 12. Den allmänna VA-anläggningen ska drivas så att negativa effekter för människa,
miljö och samhälle undviks.

Åtgärder:
1. Vid varje reinvestering beakta om energieffektiviserande åtgärder kan vidtas
(på energikrävande processer).
2. Eftersträva användande av arbetssätt, material och ämnen med låg
miljöpåverkan.
3. Minimera bräddningar av orenat spillvatten till recipienter
4. Förebyggande åtgärder ska vidtas i syfte att minimera förekomsten av oönskade
ämnen i avloppsvattnet.
5. Kontinuerlig utbildning av personal i miljöfrågor.
6. Säkerställ tillräcklig hydraulisk kapacitet för avloppsanläggningen.
7. Tillräcklig säkerhet mot översvämning genom bak tryck.
8. Upprätta/revidera egenkontrollplan för VA-verksamheten.
9. Upprätta plan för att förhindra ovidkommande vatten i spillvattenledningen.
48

VA – plan
S 13. Allmänna VA-anläggningar som försörjer viktiga samhällsfunktioner ska kunna
fungera även vid avbrott i elförsörjningen.

Åtgärder:
•

Planera för installation av reservkraft i som säkrar produktionen av
dricksvatten.
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S 14. Kommunens allmänna dricksvattentäkter ska ha aktuella vattenskyddsområden
och skyddsföreskrifter. Liknande skydd ska finnas för stora enskilda vattentäkter.

Åtgärder:
1. Upprätta vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter
2. Informera huvudmännen för större enskilda vattentäkter om behovet av
vattenskyddsområden.
S 15. Kommunens VA-verksamhet ska hålla jämn taxeutveckling genom långsiktig
ekonomisk planering för att klara kommande behov i VA-anläggningar och VAledningsnätet.

Åtgärder:
1. Säkerställ en taxa som klarar förändringar i VA-verksamheten.
2. Inventera förnyelsebehovet och framtida bedömt utbyggnadsbehov av den
allmänna VA-anläggningen som underlag till budgetäskanden.
S 16. Det ska finnas beredskap avseende såväl utrustning som manskap och
kompetens för händelse av driftstörning i den allmänna VA-försörjningen.

Åtgärder:
1. Fastställ vilken ambitionsnivå som ska råda för att kunna hantera störningar i
den allmänna VA-anläggningen, såväl under ordinarie arbetstid som utanför
denna.
2. Upprätthålla aktuell förteckning över materiel och personella resurser som
krävs för att säkerställa beredskap.
3. Kontinuerligt öva hela organisationen på olika händelser som kräver
fungerande beredskap.
4. Pumpstationer skall förses med övervakningsutrustning i syfte att förhindra
driftstörningar och avloppsutsläpp.
S 17. Kommunens VA-verksamhet ska ha en förnyelse- och underhållsplan för
allmänna VA-anläggningar för att möjliggöra långsiktigt hållbar planering av åtgärder.
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Åtgärder:
1. Ta fram långsiktig förnyelseplan- och åtgärdsplan för ledningsnätet.
2. Ta fram underhållsplan för VA-anläggningen.
3. Skapa en långsiktig förnyelse. Och åtgärdsplan för vatten- och
avloppsreningsverken, inklusive tryckstegringsstationer och reservoarer.
Upprätta förnyelseplan för pumpstationer.
4. Översyn av befintliga ledningar från pumpstationer och reningsverk med
avseende på utsläppspunkt och funktion.
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5. Reservvatten, nödvatten och brandvatten
Tillgång till rent dricksvatten är en nödvändighet för ett fungerande samhälle. Vid
situationer då det inträffat en störning i den ordinarie försörjningen behöver en
alternativ försörjning kunna sättas in för att förse medborgarnas behov av
dricksvatten. Vid kortvarig störning kan nödvattenförsörjning tillgodose det mest
akuta behovet. Vid längre driftstörningar behöver reservvattenförsörjning kunna
sättas in för att täcka ett nära normalt behov av vatten.
Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Reservvatten, Nödvatten och

Brandvatten, samt vilka åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.
S 18. Rödsvattnet vattentäkt inklusive Korskällan ska fortsätta vara kommunens
huvudvattentäkter. Vattendom för berörda täkter skall definieras.

Åtgärder:
•

För att säkra vattentillgången till Varekil och Svanesund kommer en ny ledning
till Udevalla att anläggas. Ledningen kommer även att kunna användas för nödoch reservvatten till andra delar av Orust och Uddevalla.

S 19. En nödvattenplan ska finnas för alla områden med allmän
dricksvattenförsörjning och vara känd av alla berörda. Nödvatten är vatten för dryck,
matlagning och personlig hygien som distribueras utan att nyttja det ordinarie
ledningsnätet. Det kan istället ske med tankar eller tankbilar. Vid kortvarig störning
ska nödvattenförsörjning tillgodose det mest akuta behovet.

Åtgärder:
1. Upprätta nödvattenplan för de områden som saknar.
2. Informera berörda om nödvattenplan.
S 20. Kommunen ska eftersträva en hög täckningsgrad av normalbehovet i situationer
då reservvattenförsörjning nyttjas. Reservvatten är dricksvatten som distribueras via
det ordinarie ledningsnätet men från annan produktionsanläggning än den ordinarie.
Vid längre driftstörningar behöver reservvattenförsörjning kunna sättas in för att
täcka ett nära normalt behov av vatten.

Åtgärder:
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•

Upprätthåll en god funktion på planerad nöd- och reservvattenlösning med
närliggande kommun/er.

S 21. Kommunen ska skydda grund- och ytvattenförekomster som är potentiella
dricksvattenresurser för allmän vattenförsörjning.

Åtgärder:
•

Upprätta förslag till vattenskyddsområde för Vindön, Korskällan och
Rödsvattnet.
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S 22. Brandvatten är en förutsättning för att möjliggöra en räddningsinsats i händelse
av brand. Brandvattensystemet behöver vara anpassat och utformat med hänsyn till
räddningstjänstens förmåga samt bebyggelsens utformning.

Åtgärder:
1. Skyltning och röjning av brandposter skall utföras regelbundet.
2. I planläggningen av nya områden skall hänsyn tas till räddningstjänstens behov
av brandposter. Långa avstånd mellan brandposter vilket innebär behov av lång
slangdragning, alternativt att tankfordon behöver åka långa sträckor för att
hämta vatten.
3. Brandvattensystemet skall i största möjliga mån i planläggningen för nya

områden dimensioneras för den kapacitet som räddningstjänstens insats kräver.
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6. Dagvatten och dräneringsvatten
I ett klimat i förändring blir dagvattenfrågan allt viktigare. Ökade nederbördsmängder
skärper kraven på fungerande avvattning och avledning av nederbörd.
Vattendirektivets fokus på recipientstatus leder till frågeställningar om
dagvattenkvalitet och behandling av dagvatten.
Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Dagvatten och Dräneringsvatten
samt vilka åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.
S 23. Dagvattenhanteringen ska lyftas fram i samhällsplaneringen med beaktande av
klimatförändringar och miljöbelastning genom att dagvattenfrågan belyses tidigt i
planprocessen eller i utredningsskedet.

Åtgärder:
1. Dagvattenfrågan ska behandlas tidigt i planarbetet.
2. Vid bygglovsprövning ska dagvattenhantering beaktas.
3. I samband med framtagandet av en detaljplan ska, vid behov, en
dagvattenutredning utföras för planområdet.
4. Vid nya planarbeten ska planhandläggare sammankalla berörda inom VA, miljö
och Räddningstjänsten till arbetsmöte. Dagvattenfrågan ska finnas med som en
punkt vid första planmötet för en detaljplan samt finnas med i fortsatt
planarbete
5. En dagvattenpolicy ska tas fram där det bland annat ska framgå vad som ska
ingå i en dagvattenutredning i samband med framtagande av en detaljplan.
S 24. Ansvarsfrågan för dagvattenhantering ska vara tydlig. Samarbetet över
förvaltningsgränser ska vara väl utvecklat.

Åtgärder:
•

I ovanstående angivna riktlinjer/policy ska klarläggas vem som ansvarar för
dagvattenfrågan i planerings-, utförande- och driftskedet då denna fråga berör
flera förvaltningar inom kommunen. Det skall även klargöras hur
ansvarsfördelningen bör se ut mellan kommun och samfällighetsföreningar eller
fastighetsägare i samband med utbyggnad och förvaltning av dagvattensystem.
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S 25. Hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas vilket innebär att man inom samlad
bebyggelse försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om dagvattnet genom
avdunstning, fördröjning eller infiltration i mark. Detta innebär att dagvatten ska
infiltreras och fördröjas så nära källan som möjligt.

Åtgärder:
•

I samband med framtagandet av en detaljplan ska en dagvattenutredning
utföras för planområdet, när så bedöms nödvändigt. Av detaljplanen ska det
bland annat framgå hur dagvatten ska fördröjas/infiltreras inom planområdet.

•

I ovanstående angivna dagvattenpolicy ska principer redovisas för
fördröjning/infiltration.

•

För områden med befintligt dagvattensystem där ledningar har kapacitetsbrist,
dagvattenrening saknas mm ska åtgärder utredas för att åstadkomma en hållbar
dagvattenhantering, ingår i förnyelsearbetet för ledningsnätet.

S 26. Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa når recipienten om möjligt
redan vid föroreningskällan.

Åtgärder:
1. Undersöka föroreningsinnehållet i dagvatten stickprovsvis i de område/n som
kan antas ha störst föroreningsinnehåll.
2. Av detaljplanen ska det framgå om mark behöver användas för dagvattenrening
3. I ovanstående angivna dagvattenpolicy ska riktvärden redovisas för rening av
dagvatten.
4. Minimera direktutsläpp av förorenat dagvatten.
S 27. Kommunen ska aktivt arbeta med att koppla bort dag- och dräneringsvattnet
från allmän spillvattenledning.

Åtgärder:
1. Identifiera områden för utredning av tillskottsvatten.
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2. Utred orsaker till tillskottsvatten i spillvattenledningar.
3. Ta fram rutin för att systematiskt arbeta med minskning av tillskottsvatten.
4. Krav på fastighetsägare att åtgärda felaktiga anslutningar.
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7. Organisation och samarbete
En väl fungerande organisation kring VA-frågor inom kommunen nyttjar varandras
kompetens och möjligheter vilket ger en enhetlig och konsekvent grund för beslut.
Genom att skapa förutsättningar för samordningsvinster uppnås största möjliga
utväxling av satsade pengar, tid etc.
Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Organisation och Samarbete
samt vilka åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.
S 28. Sektor samhällsutveckling och sektor miljö- och bygg skall utveckla samarbetet i
frågor som berör vatten- och avloppsförsörjningen.

Åtgärder:
1. Bestämma former och ansvar för en sektorssövergripande VA-grupp, samt utse
sammankallande förvaltning.
2. Hålla regelbundna möten i VA-gruppen där varje sektor utser representanter
till gruppen.
3. Former för uppföljning av åtgärder i VA-planen.
S 29. Kommunens arbete med VA-försörjning ska ske enligt en tydlig fördelning av
roller samt ansvaret kopplat till dessa roller.

Åtgärder:
•

Bibehålla fördelning av arbetsuppgifter inom VA.

S 30. Kommunen ska bedriva en god och aktiv omvärldsbevakning i VA-frågor.
Exempel på frågor som ska bevakas är tekniska möjligheter och lösningar, juridisk
praxis och VA-taxa.

Åtgärder:
•

Aktivt arbeta med bevakning av hur andra kommuner löst frågor som
kommunen står inför.

S 31. Det ska finnas tydliga nyckeltal för VA-verksamheten så att den nytta man bidrar
med till samhällets utveckling blir mätbar.
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Exempel på nyckeltal: antal anslutna nya abonnenter, totalt antal hushåll, andel
godkända dricksvattenprover på kommunalt vatten, leveranssäkerhet av dricksvatten,
antal oplanerade bräddningar.

Åtgärder:
1. Komplettera befintliga nyckeltal om behov finns.
2. Uppföljning av nyckeltal. Har vi nått våra mål kopplat till nyckeltalen?
Varför/varför inte och vad behöver vi justera för att nå dem bättre nästa år?

S 32. Kommunen ska eftersträva att investeringar inom vatten- och avloppsförsörjning
ger största möjliga nytta i förhållande till kostnaden.

Åtgärder:
•

Utföra kostnads-nyttoanalys inom ramen för utredningar som föregår
investeringsbeslut samt kommunicera resultatets innebörd för beslutsfattare.

S 33. Kommande utbyggnadsområden ska föregås av en avstämning mot kommunens
planarbetsprogram.

Åtgärder:
1. Kontinuerlig avstämning mellan sektor samhällsutveckling och sektor miljöoch bygg för utbyggnadsområden.
2. Avstämning mellan sektor samhällsutveckling och sektor miljö- och bygg om

behov uppstår för utredningsområden.
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8. Kommunikation
God kommunikation i alla led, såväl inom kommunen som gentemot andra
samhällsfunktioner och medborgare, skapar trovärdighet, underlättar arbetet och är en
förutsättning för att kunna agera utifrån bästa möjliga förutsättningar för ”helheten” i
kommunen.
Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Kommunikation samt vilka
åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.
S 34. Kommunen ska tydligt kommunicera till medborgarna vilka områden som inom
överskådlig framtid inte är aktuella för anslutning till allmän vatten- och
avloppsförsörjning, vilka områden där anslutning kan komma att bli aktuell på sikt
samt i vilka områden anslutning planeras.

Åtgärder:
1. Uppdatera kommunens hemsida med information om VA-planen.
2. Ta fram kommunikationsmaterial till utbyggnadsområden och informera
berörda via bl.a. kommunens hemsida.
S 35. Kommunen ska verka för ökad medvetenhet hos medborgarna i frågor och
problematik som rör vatten- och avloppsförsörjning.

Åtgärder:
•

Kommunen skall årligen inbjuda till informationsdag om VA.

•

Funktionen VA-rådgivare skall aktivt informera kommunens medborgare.

S 36. Kommunen ska verka för att enskilda fastighetsägare tillämpar hållbara VAlösningar.

Åtgärder:
•

Funktionen VA-rådgivare skall aktivt arbeta för att enskilda fastighetsägare
installerar hållbara lösningar
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S 37. Det ska finnas tydliga vägar för kommunikation kring frågor som rör VAförsörjningen såväl inom kommunens organisation som mellan kommunen och
invånarna. Det är viktigt att olika enheter kommunicerar samma information.

Åtgärder:
•

Ta fram en kommunikationsplan som anger vilken information som ska tas
fram och kommuniceras, när det ska kommuniceras och hur.

S 38. Kommunen ska vartannat år mäta kundnöjdhet avseende kvalitet och leverans
hos sina VA-abonnenter. Vid den regelbundna mätningen ska resultatet visa på
fortsatt gott resultat.

Åtgärder:
•

Mätning och uppföljning av kundnöjdhet samt analys av åtgärder att vidta
under kommande år för att öka indexet vid nästa mätning.
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S 39. Kommunen ska tydliggöra och kommunicera den nytta som erhålls för VAavgiften och inte bara kommunicera en kostnad. Därigenom ska kommunen verka för
att betalningsviljan för en långsiktigt hållbar VA-försörjning ökar.

Åtgärder:
•

Kommunikationsplan för ”VA-nytta” där det tydligt framgår hur nyttan ska
kommuniceras och vilka budskap som ska lyftas fram; – Tackbrev till VAabonnenter; ”Din VA-taxa har i år bidragit till....(nyttor för VA-kollektivet
räknas upp)”.

•

Situationsanpassad kommunikation; exempelvis i samband med VA-räkningen,
hemsida, broschyrer, ”Kommundagar”, ”Vattendagar”, tidningskampanjer,
kampanjer för ”VA-nyfikenhet”, sociala medier, andra event i kommunen etc.

•

Ambassadörer för VA-verksamheten (kommuninvånare, tjänstemän m.fl. ges
en utbildning i nyttan).
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9. Ekonomi
Nedan följer VA-policyns ställningstaganden för Ekonomi samt vilka åtgärder som
kopplas till respektive ställningstagande.
S 40. Där nytt verksamhetsområde för allmänt VA skapas finansieras VA-utbyggnaden
av VA-kollektivet (genom anläggningsavgiften) om verksamhetsområdet omfattar
befintlig bebyggelse. Om verksamhetsområdet omfattar ny bebyggelse finansieras VAutbyggnaden av exploatör.

Åtgärder:
1. Ta fram en rutin för att säkerställa information till exploatörer så att det i ett
tidigt skede är klarlagt var ansvarsfrågan ligger för VA-finansieringen.
2. Ta fram situations anpassade kommunikationsunderlag att användas t.ex. i
samband med bygglovsansökningar, exploateringsförfrågningar etc.
S 41. Vid avtalsanslutning finansieras VA-utbyggnaden, från anslutningspunkten till
fastighetsgränsen, av samfällighet, ekonomisk förening eller privatperson.
Fastighetsägaren finansierar VA-utbyggnad på den egna fastigheten.

Åtgärder:
1. Ta fram en rutin för att säkerställa information till fastighetsägaren så att det i
ett tidigt skede är klarlagt var ansvarsfrågan ligger för VA-anslutningen.
2. Ta fram situations anpassade kommunikationsunderlag att användas t.ex. i
samband med bygglovsansökningar, exploateringsförfrågningar etc.
S 42. VA-kollektivet finansierar, genom VA-taxan, normal drift och underhåll av den
allmänna VA-anläggningen.

Åtgärder:
•

Ta fram rutin för att säkerställa regelbunden anpassning av VA-taxan så att den
står i proportion till förväntat investeringsbehov vid anslutningar.

S 43. Kommunens VA-verksamhet ska ha en förutsägbar taxeutveckling genom
långsiktig ekonomisk planering för att klara kommande behov i VA-anläggningar och
VA ledningsnätet.
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Åtgärder:
•

VA ska budgetera för kommande investeringar och drift på en tidsperiod upp
till 15 år och sträva efter en jämn taxeutveckling över tid.
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S 45. Anläggningsavgiften ska utvecklas i takt med VA-kollektivets investeringsbehov.

Åtgärder:
•

Ta fram rutin för att säkerställa regelbunden anpassning av VAanläggningsavgiften så att den står i proportion till förväntat investeringsbehov
vid anslutning.
10. Kretslopp

I Vårt avloppsvatten finns stora mängder näringsämnen. Istället för att släppa ut
denna näring till våra sjöar och vattendrag, där det orsakar problem som övergödning,
kan vi istället återföra näringen till kretsloppet. Där får näringen istället göra nytta
som viktigt gödningsmedel. På så sätt skapar vi kretslopp.
Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Kretslopp samt vilka åtgärder
som kopplas till respektive ställningstagande.
S 46. Kommunen ska verka för att system för omhändertagande av avloppsfraktioner
från små avlopp upprättas, vilket innebär återföring av näringsämnen från avlopp.

Åtgärder:
•

Utreda möjligheter till återföring av näringsämnen från såväl enskilda avlopp
som reningsverk. Utredningen bör omfatta bl.a. insamlingssystem, behandling,
avsättning, krav på installationer m.m.

S 47. Kommunen ska se till att det finns incitament för enskilda fastighetsägare att
välja avloppslösningar med god kretsloppspotential.

Åtgärder:
•

Utreda möjligheter till olika incitament.

S 48. Avfallstaxan, VA-taxan och andra styrmedel ska vara utformade för att gynna
avloppssystem med god kretsloppspotential.

Åtgärder:
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•

Utreda hur taxor och styrmedel kan utformas.

S 49. Kommunen ska kontinuerligt och i samråd med andra aktörer, söka efter och
prova nya lösningar i syfte att nyttiggöra näringen i urin fekalier, med det långsiktiga
målet att all näring ska kunna nyttjas.

Åtgärder:
•

Undersöka möjliga demonstrations-, pilot- och testanläggningar.
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11. Krishantering
Krisplan för kommunalt dricksvatten ska ses som ett komplement till den fastställda
lednings- och informationsplanen. I lednings- och informationsplanen finns det
krisledningsstrukturer beskrivna som denna krisplan hänvisar till.
Krisplanen omfattar kommunalt dricksvatten från råvatten till abonnenten.
Syftet med krisplanen berörande kommunalt dricksvatten är att skapa ett enhetligt
och strukturerat arbetssätt, att förhindra skador på människor och djur samt att
minimera de ekonomiska konsekvenserna vid en störning i vattenförsörjningen.
Målet är att effektivt hantera en vattenbrist eller störning i vattenförsörjningen i
enlighet med livsmedelverkets föreskrifter.
Aktivering av krisplan
Krisplan Kommunalt Dricksvatten ska aktiveras när minst ett av följande kriterier är
uppfyllda:
•

Avbrott eller annan störning som berör kommunal verksamhet

•

Avbrott eller annan störning som berör fler än ett fåtal bostäder

•

Vid en händelse där risk finns att dricksvattnet påverkas negativt

•

När det kommunala dricksvattnet är missfärgat, luktar illa eller smakar illa

•

Vid oplanerat driftstopp i vattenverk, vattentorn eller tryckstegringsstation om
detta kan förväntas påverka abonnenterna

•

När den kommunala vattentäkten påverkas eller när det finns misstanke om
påverkan i den omfattningen att vattenproduktionen äventyras

•

Vid sabotage, misstänkt påverkan, hot om sabotage, hot eller våld mot personal

•

När det uppstår ett utökat informationsbehov eller behov av ledningsstöd

•

När dricksvattnet inte lever upp till, eller misstänks inte leva upp till,
kvalitetskraven i Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten (SLUFS
2001:30)

•

Vid krigssituation eller hot från främmande makt
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VA-ansvarig, VA-beredskap, räddningschef i beredskap (RCB), tjänsteman i
beredskap (TiB) samt primära krisledningsgruppen (PKLG) har befogenhet att på
eget initiativ aktivera krisplan för kommunalt dricksvatten.
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Larm
Den funktion som aktiverar krisplanen skall tillse att följande funktioner informeras
omgående:
VA-jouren

070-623 19 13

Arbetsledare VA

070-623 19 12

Primära krisledningsgruppen (via säkerhetssamordnaren

0304-33 45 53

eller tjänsteman i beredskap)

0304-33 44 66

Räddningschef i beredskap

0304-33 44 60

Miljöförvaltningen (via tjänsteman i beredskap)

03044-33 44 66

Drabbade kommunala verksamheter (i förekommande
fall)
Kommunens fastighetsjour (i förekommande fall)

070-260 08 09

Livsmedelsinspektörerna ska även dem informeras snarast. Inspektörerna nås via
kommunens växelnummer: 0304-33 40 00 eller via tjänsteman i beredskap: 0304-33
44 66.

Ansvar
Den VA-ansvariges ansvar, utöver sitt normala ansvar för vatten och avlopp:
•

Åtgärda störningen

•

Beslut om utfärdande av rekommendation att koka dricksvattnet

•

Beslut om aktivering av nödvatten

•

Ansvar för innehåll i utgående information

•

Dialog med livsmedelsinspektörer och/eller miljöinspektören

Den primära krisledningsgruppen ansvarar för att:
•

Stödja VA-ansvarig med ledningsstöd och information
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•

Stabsstöd

•

Information internt och externt, kommunikationsplan

•

Informerar löpande kommunens växel, 113 13, media, m.fl.

•

Genomföra omvärldsanalyser samt sammanställa lägesbilder

•

På VA-ansvariges uppdrag, inventera och kalla in externa resurser

•

Informera kommunledning

•

Rapportera till Länsstyrelsen
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Beslutsfattning
Beslut om utfärdande av rekommendation att koka dricksvatten
Rekommendation att koka dricksvatten skall ges till berörda abonnenter i de fall där
risk finns för att vattenkvalitén påverkats. Detta gäller dock endast mikrobiologiska
parametrar och när vattnet är otjänligt, ty kemiska avvikelser inte går att koka bort.
Det skall finas färdiga mallar för meddelande till allmänheten avseende kokrekommendationer.
Beslut om aktivering av nödvatten
Aktivering av nödvatten innebär att alternativ dricksvattenförsörjning för att försörja
abonnenter startar. Detta kan ske dels genom upprättande av tappställen och dels
genom att vattentankar ställs ut.
Det skall finnas en planering för tappställen samt vart vattentankar ska ställas ut.
Ansvarig är teknisk VA-specialist.
Det skall även finnas färdiga mallar för meddelande till allmänheten avseende
alternativ dricksvattenförsörjning.
Vid aktivering av nödvatten ska följande två punkter beaktas:


De verksamheter som har särskilda behov av vattenförsörjning ska prioriteras i
enlighet med definitionerna under kapitel 10.5 ”Prioritering av abonnenter”.



Om bedömningen är att en eller flera tätorter på Orust kommer att vara utan
dricksvatten längre än två dygn ska Nationell Vattenkatastrofgrupp (VAKA)
kontaktas omedelbart (Tel: 020-30 20 30). VAKA har som uppgift att stödja
kommuner i samband med svåra problem i dricksvattenförsörjningen.
Livsmedelsverket är huvudman för VAKA.

Prioritering av abonnenter
Prioriterade abonnenter för nödvatten och reparationer är indelade i tre kategorier:
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Röd (prioritet 1): För liv och hälsa
Gul (prioritet 2): Annan samhällsviktig funktion
Grön (prioritet 3): Ur ett medborgarperspektiv
Röda abonnenter försörjs först utifrån kriteriet för liv och hälsa. De ska ha obegränsad
påfyllning samt bevakning. I röda abonnenter ingår personer med hemtjänst och
abonnenter som behöver rent vatten av medicinska skäl. Dessa försörjs genom
kommunens personal. Exempel på röda abonnenter är gruppboenden,
omsorgsboenden, äldreboenden och vårdcentral.
Gula abonnenter försörjs därefter utifrån kriteriet annan samhällsviktig funktion.
Vattentankar eller liknande bör fyllas under två gånger per dygn och vara under
bevakning. Exempel på gula abonnemang är centralkök, kommunhus, skola, förskola,
räddningstjänst, livsmedelsproducenter, livsmedelsdistributörer samt ”värmestugor”.
Gröna abonnenter och utsatta hämtningsställen försörjs utifrån kriteriet ur ett
medborgarperspektiv. Vattentankar eller liknande ska kontrolleras regelbundet och
fyllas vid behov. Exempel på gröna abonnenter är tappställen samt företag, industri,
föreningar osv. Platser där många människor vistas.
Informationsinnehåll
Allmänheten ska informeras utifrån händelse och situation. När en större olycka har
hänt vill allmänheten veta:
•

Vad som hänt

•

Var det har hänt

•

Varför olyckan inträffat

•

Konsekvenser för den enskilde

•

Hur skydda liv, hälsa och egendom

•

Symtom vis smitta, skada etc.

•

När faran är över

•

Var och när information ges

För att i möjligaste mån besvara allmänhetens frågor bör informationen i tillämpliga
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delar omfatta följande punkter:
•

Vad som hänt

•

Vilket område som berörs

•

När problemet började

•

Orsaken till missförhållandena och hur länge de beräknas pågå

•

Typ av hälsofara och eventuella riskgrupper

•

Symtom vid smärta, påverkan etc.

•

Vad användarna kan göra för att undvika hälsorisk, t.ex. inskränkningar i
vattnets användbarhet

•

Alternativ vattenförsörjning, t.ex. på vilka platser tankar placeras

•

Vad konsumenterna ska göra vid smitta eller påverkan, t.ex. kontakt med
sjukvården

•

Vad som görs för att komma till rätta med problemet

•

Information om hur man kommer i kontakt med ansvariga

•

Hur informationen ges i fortsättningen
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12. VA-utbyggnadsplan
Syfte med VA-utbyggnad
Den framtida utbygganden av VA-anläggningen på Orust syftar till att få möjlighet att
ansluta nya områden till den allmänna VA-anläggningen och att strukturera om VAanläggningen för att få:
•

En långsiktigt hållbar VA-försörjning med möjlighet att ansluta nya områden.

•

Högsta möjliga kostnadseffektivitet.

•

Minsta möjliga miljöpåverkan.

En prioritering av olika åtgärder har gjorts av VA-enheten, Miljö- och
hälsoskyddsavdelningen och Plan, Mark & Exploatering, för att lägga resurserna där
de gör mest nytta.
Följande underlag till utökning av verksamhetsområde och utbyggnad av VAanläggningen har bl.a. beaktats:
•

Lagkrav i form av Vattentjänstlagen, Anläggningslagen, Plan- och bygglagen
och Miljöbalken, nationella och regionala mål.

•

Kommunala utvecklingsmål såsom bostadsförsörjningsprogram,
exploateringsplaner samt kommande och gällande detaljplaner.

•

Svensk vattenförvaltnings åtgärdsprogram.

•

Kostnads och intäktsanalyser.

•

Behovs- och möjlighetsbedömning.

•

Gällande tillstånd enligt miljöbalken och förväntade kommande krav vid
förnyade prövningar.

•

Rapporter och undersökningar utförda av bland annat Länsstyrelsen och
SMHI.
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VA-anläggning 2016
VA anläggningen består av ett vattenverk med ledningsnät och pumpstationer för
distribution till främst tätorter samt av sju avloppsreningsverk med ledningssystem i
anslutning till reningsverkens lokala upptagningsområde. Karta i figur 4 nedan visar
VA anläggningen vid planens skrivande. VA anläggningen 2016 har brister sett både
ur ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv. VA anläggningen svarar heller inte upp till
framtida planbehov med planerade nyexploateringar.

Figur 4. Blå rutor visar tätbebyggelse som inte är anslutna till kommunalt VA. Befintliga
vattenledningar är visade som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar är visade som röda
streckade linjer. Det finns totalt sju avloppsreningsverk (illustrerade med röd/blå symbol) och ett
vattenverk (illustrerat med blå symbol).
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VA-anläggning 2035
För att få bästa möjliga kostnadseffektivitet, möta framtida behov vid ny exploatering
och utbyggnad av planer, samt få en bättre lösning ur miljösynpunkt planeras
ombyggnad och utbyggnad av VA anläggningen. Karta i figur 5 nedan visar hur
planerad VA anläggning är tänkt att se ur år 2035. Efter om-och utbyggnad kommer
Orust VA-anläggning att bestå av ett vattenverk (med utbyggt ledningsnät och
pumpstationer som har kompletterats med en reservvattenförsörjning från Uddevalla
kommun) och ett reningsverk (Ellös ARV har byggs ut med kapacitet för att rena
avloppet från hela upptagningsområdet.) Sex av sju avloppsreningsverk har då lagts
ner och ersatts av ledningssystem och pumpstationer som pumpar allt avlopp till de
kvarvarande verket i Ellös. Ellös avloppsreningsverk har även kompletterats med
kväverening.

Figur 5. Blå rutor visar tätbebyggelse som inte är anslutna till kommunalt VA. Befintliga
vattenledningar är visade som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar är visade som röda
streckade linjer. Det finns totalt ett avloppsreningsverk (illustrerade med röd/blå symbol) och ett
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vattenverk (illustrerat med blå symbol).
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Projekt för att realisera utbyggnadsplan
För att realisera utbyggnadsplanen har en rad delmål tagits fram. Delmålen delas in i
etapperna A-G. Delmålen prioriteras inom respektive etappmål, således kan
genomförande av projekt inom etapp F ske före eller samtidigt som projekt inom
etapp A.
Etapp A-G.
•

Etapp A: Norra Orust, bl.a. Slussen, Dalby, Lövås samt Kungsviken.

•

Etapp B: Västra Orust, bl.a. Ny ledning Bro, anslutning av Tvet, Röd-västra,
Slätterna samt Månsemyr ÅVC.

•

Etapp C: Sydvästra Orust Hällevikstrand, Barrevik, Mollösund.

•

Etapp D: Varekil, Rossön och Säckebäck, Hjälmvik Tvet hogen och Kärreberg.

•

Etapp E: Tuvesvik med omnejd.

•

Etapp F: Östra Orust bl.a. Svanesund.

•

Etapp G: Vattenlänk Uddevalla och VA till Norra Vindön.
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Etapp A
Etapp A omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 6 på följande sida)
Etapp A1 VA länk norr, som sträcker sig från Slussen till Henån. Denna ledning är
färdigställd.
Etapp A2 VA till Lövås. Etappen är i sitt slutskede. Ytterligare anslutningar kommer
att göras under perioden 2020-2028.
Etapp A3 VA till Slussen. Etappen är i sitt slutskede. Ytterligare anslutningar kommer
att göras under perioden 2018-2019.
Etapp A4 VA till Kungsviken centralt. Planeras 2017-2018
Etapp A5 VA till Kungsviken yttre, resterande fastigheter. Planeras 2027-2028.
Etapp A7 VA till Dalby. Planeras 2027-2028.
Etapp A8 VA till Nöteviken. Planeras 2027-2028.
Etapp A10 Planprojekt Bön. Omfattar ca 60 enbostadstomter, ca 10 lägenheter, ca 14
industritomter. Planerade inkopplingar under perioden 2019-2025.
Etapp A11 Planprojekt Kila 1:73 m.fl. Omfattar turistverksamhet motsvarande 4
bostäder. Planeras under perioden 2021-2022.
Etapp A12 Planprojekt Kungsviken. Omfattar ca 10 lägenheter, service och
turistverksamhet. Planerade inkopplingar under perioden 2020-2021.
Etapp A13 Planprojekt Dalby. Omfattar ca 150 bostäder och service. Planerade
inkopplingar under perioden 2020-2025.
Etapp A14 Planprojekt Henån 1:306. Omfattar ca 40 lägenheter. Planerade
inkopplingar under perioden 2019-2021.
Etapp A15 Planprojekt Henån 1:272 m.fl. Omfattar skola, förskola, äldreboende och
ca 20 lägenheter. Planerade inkopplingar under perioden 2022-2024.
Etapp A16 Planprojekt Åsavägen. Omfattar 60 bostäder. Planerade inkopplingar
under perioden 2021-2025.
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Etapp A, karta

Figur 6. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda
planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar
visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya
avloppsledningar visas som röda heldragna linjer.
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Etapp B
Etapp B omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 7 på följande sida)
Etapp B1 Ny VA länk väst. VA länk väst kommer att fungera som en
förbindelseledning mellan Hälleviksstrand och Ellös. Den kommer senare att nyttjas
för fler anslutningar i kommande etapp C och etapp D. Etapp B1 Planeras 2017-2020
Etapp B2 VA länk Tvet Tegneby. Planeras 2024-2025.
Etapp B3 VA till Månsemyr ÅVC och eventuellt nytt planområde för industri.
Planeras 2020-23.
Etapp B4. Nytt verksamhetsområde Slätterna. Planeras 2028-2029.
Etapp B5. Nytt verksamhetsområde Röd västra. Planeras 2030-2031.
Etapp B6. Nytt verksamhetsområde Sörbo. Planeras 2029-2030.
Etapp B7. Nytt verksamhetsområde Kårehogen. Planeras 2028-2029.
Etapp B8. Va till Tvet Tegneby. Planeras 2025-2027.
Etapp B10 Planprojekt Hällevikstrand samhälle. Bevarande och förtätning. Planerade
inkopplingar under perioden 2013-2027.
Etapp B11 Planprojekt Hällevik. Omfattar ca 5-15 enbostadstomter. Planerade
inkopplingar under perioden 2019-2020.
Etapp B12 Planprojekt Barrevik 1:3. Omfattar ca 40 enbostadstomter, ca 10
lägenheter samt service och turistverksamhet. Planerade inkopplingar under perioden
2018-2030.

82

VA – plan
Etapp B, karta

Figur 7. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda
planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar
visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya
avloppsledningar visas som röda heldragna linjer.
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Etapp C
Etapp C omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 8 på följande sida)
Etapp C1. Ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk. Ellös AVR byggs ut med kapacitet
för att kunna ta emot avloppsvatten från Hälleviksstrand, Barrevik, Mollösund och
Varekil, samt nya VA anslutningar inom etapp A, B, C, D. I samband med
utbyggnaden kompletteras reningsverket med kväverening. Etapp C1 planeras 2019 –
2023.
Etapp C2. Ny VA länk mellan Hälleviksstrand, Barrevik och Mollösund. Anslutning
till Ellös reningsverk. Planeras 2021-2023.
Etapp C3. Nytt verksamhetsområde Sandvik. Planeras 2027-2028.
Etapp C4. Nytt verksamhetsområde Övre Tången. Planeras 2025-2026.
Etapp C5. VA till Barrevik östra. Planeras 2030-2021.
Etapp C10. Planprojekt Fattiggården. Omfattar ca 20 enbostadstomter och ca 10
lägenheter. Planerade inkopplingar under perioden 2019-2021.
Etapp C11. Planprojekt Mollösunds hamn. Omfattar turism, hamn, service och ca 20
bostäder. Planerade inkopplingar under perioden 2019-2020.
Etapp C12. Edshultshall program, bevarande och förtätning. Planerade inkopplingar
under perioden 2024-2025.
Etapp C13. Nytt verksamhetsområde Tången. Omfattar ca 7 enbostadstomter
Planerade inkopplingar under perioden 2020-2023.
Etapp C14. Bostadsområde Tången. Omfattar ca 5-15 enbostadstomter. Planerade
inkopplingar under perioden 2022-2023.
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Etapp C, karta

Figur 8. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda
planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar
visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya
avloppsledningar visas som röda heldragna linjer.
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Etapp D
Etapp D omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 9 nedan på följande
sida)
Etapp D1. Ny VA länk öst – väst. VA länken kommer att fungera som förbindelselänk
från Varekil till Ellös med anslutningar i Kärreberg och Morlanda. Omfattar vatten
och avlopp. Planeras 2021-2025.
Etapp D2. Varekils reningsverk läggs ner, när överföringsledningen Ellös-Varekil är
klar. Planeras 2025-2026.
Etapp D3. VA till Tvet – Hogen. Planeras 2027-2030.
Etapp D4. VA till Kärreberg. Planeras 2027-2030.
Etapp D5. Nytt verksamhetsområde till Rossön. Inkoppling för vatten och avlopp
kommer att differentieras. Vatten är färdigt och inkoppling av avlopp när
överföringsledning Ellös-Varekil är klar, planeras 2025 – 2026.
Etapp D6-D7. Nytt verksamhetsområde Säckebäck och Hjälmvik. Säckebäck planeras
2024, Hjälmvik planeras 2028-2029.
Etapp D8. Ny VA länk syd. VA länk syd kommer att fungera som anslutningslänk för
område Säckebäck och område på Tjörn. Projektering samordnas med väg
projektering år 2017. Byggstart sker först efter att anslutningsavtal motsvarande 280
anslutningar har träffats. Projektet beräknas pågå 2019-2021.
Etapp D10. Varekils centrum. Omfattar bl.a. serviceverksamheter. Planerade
inkopplingar under perioden 2026-2028.
Etapp D11. Varekils industriområde. Planerade inkopplingar under perioden 20232026.
Etapp D12. Planprojekt Säckebäck 1:2. Omfattar ca 80 enbostadstomter. Planerade
inkopplingar under perioden 2026-2029.
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Etapp D, karta

Figur 9. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda
planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar
visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya
avloppsledningar visas som röda heldragna linjer.
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Etapp E
Etapp E omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 10 nedan)
Etapp E1. Ellös ARV byggs ut för att ta hand om avloppsvattnet från Tuvesviks ARV:s
upptagningsområde. Planeras 2029-2031.
Etapp E2. Ny VA länk väst yttre, mellan Tuvesvik och Ellös. VA länk väst yttre
kommer att fungera som anslutningslänk från Tuvesvik till Ellös ARV. Planeras 20212026 (beslut KF 2021-04-15 § 42)
Etapp E3. Tuvesviks ARV läggs ner. Planeras 2031.
Etapp E10. Planprojekt Tuvesvik. Omfattar ca 40 bostäder och verksamheter.
Planerade inkopplingar under perioden 2030-2031.

Etapp E, karta
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Figur 10. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda
planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar
visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya
avloppsledningar visas som röda heldragna linjer.

Etapp F
Etapp F omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 11 på följande sida)
Etapp F1. Ny VA länk syd-öst. Beroende på skicket på befintlig vattenledning mellan
Varekil och Svanesund läggs både nytt vatten och avloppssystem, eller endast
avloppsledning. Planeras 2031-2032.
Etapp F2. Nedläggning av Svanesund ARV. Planeras 2032.
Etapp F3. VA länk öst. VA länk öst är en förbindelselänk mellan Svanesund och
Kåröd. Planeras 2033-2034.
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Etapp F4. Nytt verksamhetsområde Kastet. Planeras 2034-2035.
Etapp F5. VA till Kåröd. Planeras 2034-2035.
Etapp F6. VA till Stillingsön. Planeras 2034-2035.
Etapp F10. Planprojekt, Svaneunds centrum ca 100 bostäder, centrumutveckling.
Planerade inkopplingar under perioden 2023-2035.
Etapp F11. Planprojekt, Svanesund idrott och industri Omfattar industritomter och
idrottsanläggning. Planerade inkopplingar under perioden 2024-2025.
Etapp F12. Planprojekt, Västra Änghagen detaljplan. Planerade inkopplingar under
perioden 2020-2025.

Etapp F, karta
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Figur 11. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda
planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar
visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya
avloppsledningar visas som röda heldragna linjer.
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Etapp G
Etapp G omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 12 nedan)
Etapp G1. VA till Norra Vindön. Alternativt endast vatten. Planeras: ej tidsbestämt.
Etapp G2. Vattenlänk Uddevalla. Planeras: 2017-2018.

Etapp G, karta

Figur 12. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen. Befintliga vattenledningar visas
som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda streckade linjer. Nya
vattenledningar visas som heldragna blå linjer.
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Framtida VA-taxor
Jämförelse studier för om- och utbyggnad av VA anläggningen visar entydigt att det är
mest kostnadseffektivt att ersätta de mindre reningsverken med överföringsledningar
och sambehandling i ett stort verk, Ellös ARV. Även om en investering för
upprustning av de mindre verken är lägre så äts mellanskillnaden snabbt upp av en
betydligt högre driftskostnad.
Nödvändig justering av taxor beräknas bli 1-2% lägre per år för perioden 2019-2035
med den tilltänkta VA-utbyggnaden, jämfört med att rusta upp samtliga småverk på
Orust. Bedömd taxeutveckling i föreslaget alternativ beräknas till 4-6% per år.
Investeringstakten beräknas för perioden 2019-2035 bli cirka 40-60 mkr per år. För
att säkerhetställa och prioritera investeringar kommer fortlöpande kostnadsanalyser
att göras, vilket kan göra att vissa planerade etapper kommer att omprövas.
Särtaxa
En utbyggnad av VA inom områden kan enligt Lagen om allmänna vattentjänster
finansieras genom så kallad särtaxa eftersom kostnaden för att ansluta fastigheterna
överstiger den normala utbyggnadskostnaden. Särtaxa innebär en förhöjd
anläggningsavgift.
När kostnaden i så kallad beaktansvärd omfattning avviker från de normala
utbyggnads-kostnaderna har kommunen enligt Lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster 31 § rätt att bilda ett verksamhetsområde med särtaxa. Avvikelserna
skall dessutom bero på särförhållanden kopplat till området. Där gäller en specifik
särtaxa som räknas fram för just det aktuella området. Kommunfullmäktige ska alltid
godkänna principerna för särtaxa innan de genomförs.
Utdrag ur Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga
enligt vad som är skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna för en viss eller vissa
fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i
beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall
avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna.

Det finns inga nationella regler för hur mycket större kostnaderna ska vara för att
särtaxa ska bli aktuellt. I de domar som återfinns från Statens VA-nämnd beträffande
särtaxa så finns det saklig grund att kostnadsskillnaden för att om utbyggnad av vatten
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och avlopp avviker med 20 - 30 % (se prop. 1995/96:188 s. 14) eller mer än inom ett
normalt utbyggnadsområde kan särtaxa nyttjas.
Komunfullmäktige i Orust kommun beslutade 2016 08 11 § 79 att särtxa kan tas ut
om kostnaden för utbyggnad är 1,5 gånger (50%) högre än gällande anslutningsavgift.
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Drift av befintliga verk i väntan på VA-utbyggnad
Av de totalt sju verken som idag finns så kommer endast ett vara kvar efter planerad
VA-utbyggnad. Verken på sydvästra Orust är tidvis mycket hårt hydraulisk belastade
och generellt i dåligt skick och då främst det i Mollösund. Kommunens bedömning är
dock att verket kan hållas i drift tills dess att nedläggning kan verkställas (år 20212023). Varekils reningsverk är i ungefär samma skick som verken på sydvästra Orust,
men belastningen är mycket jämnare. Inget av ovan nämnda verk klarar i dagsläget en
ökad flödesvolym.
Insatser för att förlänga livslängden på Tuvesviks reningsverk påbörjades 2015 och
förväntas slutföras 2017. Efter dessa insatser förväntas verket fungera
tillfredsställande tills det planeras att läggas ner (2031).
Svanesunds och Ellös reningsverk är i bra skick, men tidvis hårt hydraulisk belastade.
Den enskilt viktigaste åtgärden för att säkerhetsställa en tillfredsställande funktion på
reningsverken tills ombyggnad eller nedläggning kan genomföras är att minska
mängden ovidkommande vatten in på spillvattennätet.
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Ovidkommande vatten
Arbete med att identifiera och åtgärda källor till ovidkommande vatten i
spillvattensystemen är mycket viktigt för att minska problem med
källaröversvämningar, bräddningar och utspädningen av vatten till reningsverken.
Kostnaden för pumpning och rening av ovidkommande vatten är också betydande,
särskilt om man räknar över en längre period. Under vissa perioder fylls
spillvattenförande huvudledningar med ovidkommande vatten, vilket gör att ny
bebyggelse inte kan anslutas, utan att risken för kapacitetsproblem ökar. Speciellt
under tiden fram till dess att framtida VA utbyggnad är slutförd kommer detta att
begränsa planerade ny exploatering och anslutning av nya verksamhetsområden. Nya
verksamhetsområden infattande befintliga bostäder kommer inte att kunna göras
förrän respektive deletapp är slutförd. Anslutningar av ny bebyggelse till följd av ny
exploateringar kommer endast vara möjlig genom att inläckage av motsvarande volym
kan reduceras.
Kartläggning av inläckage har tidigare inte gjorts över hela Orusts VA nät. Arbeten
har istället utförts efter direkt behov och genom att man valt ut några specifika
delområden. Under 2014-2016 har delar av Svanesund och Henån kartlagts och delvis
åtgärdats. Det är nödvändigt att strukturera och kartlägga helheten för att på så sätt
kunna sätta in åtgärder där de gör störst nytta. Beräkning av mängden bräddat vatten
redovisas årligen i miljörapporten för respektive verk. De totala mängderna
ovidkommande vatten per område och upptagningsområde per verk kan utläsas i
Tabell, figur 13 nedan.
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Figur 13. Belastning per avloppsreningsverk.

Arbetet med att åtgärda inläckande vatten kommer att prioriteras som ett delprojekt
utöver det vanliga arbetet. Projektet förväntas att starta i januari 2017 och slutföras
augusti 2018. Delas in i tre faser:
Fas 1. Fastställande av metod. Test och utprovning av metoder för framtida
arbetssätt.
Fas 2. Spårning och åtgärdande.
Fas 3. Överlämnande till drift och underhåll.
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

§ 126
Beslut om revidering av VA-plan 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-14

KS/2021:644

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottets för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta reviderad VA-plan 2021, daterad 2021-05-31.

Utskottet för samhällsutveckling beslutar för egen del:
Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med kostnadskalkyl och prognos utifrån reviderad
VA-plan 2021, daterad 2021-05-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta VA-plan 2017 med tillhörande bilagor.
VA-planen ska revideras under varje mandatperiod.
Syftet med planen är att skapa en tydlig och långsiktig vatten- och avloppsförsörjning i Orust
kommun, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA. Det
övergripande målet med arbetet med VA-planeringen är att hanteringen av VA-frågorna ska bidra
till att de lokala, regionala och nationella kvalitetsnivåer och mål som finns kan uppnås.
Aktuell revidering omfattar bland annat tidigareläggning av två investeringar - VA-länk öst-väst
(Ellös-Varekil) och VA-länk väst yttre (Tuvesvik/Gullholmen-Ellös) samt att fritidshusplanerna
arbetas in.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-26
Reviderad VA-plan 2021, daterad 2021-05-31
Förslag tillbeslut under sammanträdet
Michael Relfsson (FO) föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideras VA-plan 2021,
daterad 2021-05-31 samt att utskottet för samhällsutveckling beslutar för egen del att ge
förvaltningen i uppdrag att återkomma med kostnadskalkyl och prognos utifrån reviderad VAplan 2021, daterad 2021-05-31.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Michael Relfssons (FO) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Tf. chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och bygg
Orust kommuns författningssamling
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RESERVATION - PUNKT 12
Revidering av VA-plan 2021, KS/2021:644
Vi yrkar på en återremiss och att VA-planen går till Miljö & Bygg (där den ännu inte har varit) för att arbetas
igenom ordentligt.
Det är allt för mycket i denna VA-plan som ännu inte är genomlyst och reviderat och där finns fortfarande
texter från 2016 som inte är aktuella längre.
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 174
Revidering av VA-plan 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-30

KS/2021:644

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anta reviderad VA-plan 2021, daterad 2021-05-31.
Reservationer
Lars Larsson, Maria Sörkvist (C) och Kia Nordqvist (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet
till förmån för förslag om återremiss.
Mikael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om tillägg.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta VA-plan 2017 med tillhörande bilagor.
VA-planen ska revideras under varje mandatperiod.
Syftet med planen är att skapa en tydlig och långsiktig vatten- och avloppsförsörjning i Orust
kommun, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA. Det
övergripande målet med arbetet med VA-planeringen är att hanteringen av VA-frågorna ska bidra
till att de lokala, regionala och nationella kvalitetsnivåer och mål som finns kan uppnås.
Aktuell revidering omfattar bland annat tidigareläggning av två investeringar - VA-länk öst-väst
(Ellös-Varekil) och VA-länk väst yttre (Tuvesvik/Gullholmen-Ellös) samt att fritidshusplanerna
arbetas in.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-06-14 § 126 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Anta reviderad VA-plan 2021, daterad 2021-05-31.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade även för egen del att uppdra till förvaltningen att
återkomma med kostnadskalkyl och prognos utifrån reviderad VA-plan 2021, daterad 2021-0531.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-26
Reviderad VA-plan 2021, daterad 2021-05-31
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Larsson (C), med instämmande Maria Sörkvist (C) och Kia Nordqvist (MP), yrkar på att
ärendet återremitteras. Återremissen motiveras med att VA-planen behöver genomlysas och
revideras grundligt, då den fortfarande innehåller inaktuell text från år 2016. Sektor miljö och
bygg behöver involveras i detta arbete och miljö- och byggnadsnämnden ska även bereda ärendet.
Martin Oscarsson (SD) och Ronny Warnesjö (Ober.) yrkar bifall till Lars Larssons (C) förslag om
återremiss.
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-30

Anders Arnell (M) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Mikael Relfsson (FO) yrkar på tillägg till utskottets förslag, gällande att VA-länk öst-väst (EllösVarekil) kompletteras med en kostnadskalkyl.
Beslutsgång 1
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begäras
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för Lars Larssons (C) förslag om återremiss.
Omröstningsresultat i beslutsgång 1
Med 8 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och 5 nej-röster för att ärendet ska återremitteras
har kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. Hur var och en har röstat framgår av
separat omröstningsprotokoll.
Mitt under pågående omröstning försvann Ronny Warnesjö (Ober.) från Teams, med anledning
av tekniska problem. Ersättare hann inte kallas in under omröstningen i beslutsgång 1,
sammanträdet ajournerades därför efter avslutad omröstning klockan 11:15-11:30. Då Ronny
Warnesjö ej lyckades koppla upp sig till sammanträdet igen inkallades ersättare.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med utskottet för
samhällsutvecklings förslag och finner förslaget antaget. Slutligen frågar ordförande om
kommunstyrelsen kan bifalla Mikael Relfssons (FO) tilläggsyrkande och finner tilläggsyrkandet
avslaget.
Omröstning begäras
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att avslå Mikael Relfssons (FO) tilläggsyrkande.
Nej-röst för att bifalla Mikael Relfssons (FO) tilläggsyrkande.
Omröstningsresultat i beslutsgång 2
Med 9 ja-röster för att avslå tilläggsyrkandet och 5 nej-röster för att bifalla tilläggsyrkandet har
kommunstyrelsen beslutat av avslå Mikael Relfssons (FO) tilläggsyrkande. Hur var och en har
röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Tf. chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och bygg
Orust kommuns författningssamling
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Datum

Diarienummer

2021-05-31

KS/2020:1067

1(1)

Kommunförvaltningen
Fredrik Bottenmark
telefon 0304-33 40 52
e-post: fredrik.bottenmark@orust.se

Beslut om förtydligande av text i slamsugningstaxa 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Atna förtydligande av text i slamsugningstaxa 2021, enligt förslag daterat 2021-05-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-12 § 105 att
1. Anta ny slamsugningstaxa, daterad 2020-09-22.
2. Den nya taxan gäller från och med 2021-02-01.
Den antagna taxan kan ibland misstolkas och behöver förtydligas i texten. Förvaltningen
har tagit fram förslag till förtydligande av texten i taxan utifrån antaget anbud, enligt
förslag daterat 2021-05-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31
Förslag till slamsugningstaxa 2021, med förtydligande, daterad 2021-05-31
Slamsugningstaxa 2021, antagen av kommunfullmäktige 2020-11-12 § 105
Beslutet skickas till
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och renhållningsingenjör
Orust kommuns författningssamling
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Andreas Sjögren
T.f. chef affärsdrivande verksamhet

2021-05-31

Slamsugning 2021
Taxa

Dokumenttyp

Antagen av

Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum)

Taxa

Kommunfullmäktige

KS/2020:1067 § NNN (xxxx-xx-xx)

Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m.

Dokumentansvarig i förvaltningen

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum)

20xx-xx-xx - Gäller tills

T.f. affärsdrivande chef

KS/20xx:NNNN § NNN (201x-xx-xx)

vidare
Gäller för målgruppen

Kontakt om styrdokumentet

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

Slamsugning 2021 – Taxa

Aviserad slamtömning BDT/septictank/sluten tank

Exkl. moms

Inkl. moms

för Orust samt öar med bro eller bilfärja med
konventionell slamsugningsbil (heltömning)
0-1 m3

1 058 kr

1 323 kr

1-2 m3

1 401 kr

1 752 kr

2-3 m3

1 745 kr

2 181 kr

3-4 m3

2 088 kr

2 610 kr

4-5 m3

2 398 kr

2 998 kr

5-6 m3

2 774 kr

3 468 kr

6-7 m3

3 150 kr

3 938 kr

7-8 m3

3 527 kr

4 408 kr

8-9 m3

3 903 kr

4 879 kr

9-10 m3

4 279 kr

5 349 kr

Tillägg för transport med traktor

2 200 kr

2 750 kr

735 kr

919 kr

Tillägg vid beställd extra tömning. Tömning sker
inom 4 arbetsdagar (gäller både konventionell
slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)
Tillägg vid akut tömning som beställs att utföras
inom 24 timmar (gäller både konventionell
slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)

2 100 kr

2 625 kr

Aviserad slamtömning BDT/septictank/sluten tank
för Orust samt öar med bro eller bilfärja med
mekanisk avvattning (deltömning)
0-1 m3

1 828 kr

2 285 kr

1-2 m3

1 951 kr

2 439 kr

2-3 m3

2 295 kr

2 868 kr

3-4 m3

2 638 kr

3 297 kr
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4-5 m3

2 981 kr

3 726 kr

5-6 m3

3 324 kr

4 155 kr

6-7 m3

3 667 kr

4 584 kr

7-8 m3

4 011 kr

5 013 kr

8-9 m3

4 354 kr

5 442 kr

9-10 m3

4 697 kr

5 871 kr

Aviserad slamtömning BDT/septictank/sluten tank

Exkl. moms

Inkl. moms

för öar som ej har bro eller bilfärja
0-1 m3

3 147 kr

3 935 kr

1-2 m3

3 656 kr

4 571 kr

2-3 m3

4 165 kr

5 206 kr

3-4 m3

4 673 kr

5 841 kr

4-5 m3

5 181 kr

6 476 kr

5-6 m3

5 689 kr

7 112 kr

6-7 m3

6 417 kr

8 022 kr

7-8 m3

7 256 kr

9 070 kr

8-9 m3

8 094 kr

10 117 kr

9-10 m3

8 932 kr

11 165 kr

5 250 kr

6 563 kr

Tillägg vid beställd extra tömning. Tömning sker
inom 4 arbetsdagar (gäller både konventionell
slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)
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Tillägg vid akut tömning som beställs att utföras
inom 24 timmar (gäller både konventionell
slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)
Tillägg
Tillägg per m3 över 10 kbm (kr/kbm)

8 400 kr
Exkl. moms

10 500 kr
Inkl. moms

330 kr

413 kr

6 kr

8 kr

21 kr

26 kr

Tillägg för ”bomkörning”, på grund av

715 kr

894 kr

fastighetsägarens försumlighet (kr/”bomkörning”)

450 kr

563 kr

60 kr

75 kr

262 kr

328 kr

3 675 kr

4 594 kr

500 kr

625 kr

462 kr

578 kr

Exkl. moms

Inkl. moms

Slangutlägg per meter, utöver 15 meter-80 meter
(kr/m)
Slangutlägg per meter, över 80 meter (kr/m)

Tillägg vid tömning som utförs mellan 15/6-15/8
Höjd behandlingsavgift/m3 vid extratömning under
perioden 15/6-15/8
Mottagning av externslam vid reningsverk (avser
externa kunder med egen transport och i mån av
kapacitet vid reningsverket). Leveransen skall
aviseras och godkännas i förväg av respektive
ansvarig på ARV. Avser pris per m3.
Tillägg för transport där tömning måste ske via båt
på öar med fast bro- eller färjeförbindelse
Tillägg för tungt lock till slambrunn (över 15 kr)
Tillägg för extrapersonal, exempelvis för
instegsbrunnar vid slamtömning – kräver två
personer på grund av arbetsmiljöskäl (pris/timma)

Fettavskiljare samt fosforfälla
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Fettavskiljare för Orust samt öar med bro eller
bilfärja inkl. transport och avyttring till godkänt
mottagningsställe (kr/m3)

1 650 kr

2 063 kr

mottagningsställe (kr/m3)

9 350 kr

11 688 kr

Fosforfälla inkl. transport till Månsemyr ÅVC

3 300 kr

4 125 kr

Fettavskiljare för öar som ej har bro eller bilfärja
inkl. transport och avyttring till godkänt

(kr/st)
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Slamsugningstaxa 2021 inkl fossilfritt bränsle ver 200922, Orust kommun
(dnr KS/2020:1067)
Taxa from 2021-02-01
Slamtömning BDT/septictank/sluten tank för Orust samt öar med
bro eller bilfärja med konventionell slamsugningsbil(heltömning)
0 – 1 m3
1 – 2 m3
2 – 3 m3
3 – 4 m3
4 – 5 m3
5 – 6 m3
3
6–7m
7 – 8 m3
3
8–9m
9 – 10 m3
Tillägg för transport med traktor
Tillägg vid tömning som beställs att utföras inom 4 arbetsdagar(gäller
både konventionell slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)
Tillägg vid tömning som beställs att utföras inom 24 timmar(gäller både
konventionell slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)

exkl moms

inkl moms

1 058 kr
1 401 kr
1 745 kr
2 088 kr
2 398 kr
2 774 kr
3 150 kr
3 527 kr
3 903 kr
4 279 kr
2 200 kr

1 323 kr
1 752 kr
2 181 kr
2 610 kr
2 998 kr
3 468 kr
3 938 kr
4 408 kr
4 879 kr
5 349 kr
2 750 kr

735 kr

919 kr

2 100 kr

2 625 kr

1 828 kr
1 951 kr
2 295 kr
2 638 kr
2 981 kr
3 324 kr
3 667 kr
4 011 kr
4 354 kr
4 697 kr

2 285 kr
2 439 kr
2 868 kr
3 297 kr
3 726 kr
4 155 kr
4 584 kr
5 013 kr
5 442 kr
5 871 kr

3 148 kr
3 656 kr
4 165 kr
4 673 kr
5 181 kr

3 935 kr
4 571 kr
5 206 kr
5 841 kr
6 476 kr

Slamtömning BDT/septictank/sluten tank för Orust samt öar med
bro eller bilfärja med mekanisk avvattning (deltömning)
0 – 1 m3
1 – 2 m3
3
2–3m
3 – 4 m3
3
4–5m
5 – 6 m3
6 – 7 m3
7 – 8 m3
8 – 9 m3
9 – 10 m3

Slamtömning BDT/septictank/sluten tank för öar som ej har bro
eller bilfärja
0 – 1 m3
1 – 2 m3
2 – 3 m3
3 – 4 m3
3
4–5m

5 – 6 m3
6 – 7 m3
7 – 8 m3
8 – 9 m3
9 – 10 m3
Tillägg vid tömning som beställs att utföras inom 4 arbetsdagar(gäller
både konventionell slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)
Tillägg vid tömning som beställs att utföras inom 24 timmar(gäller både
konventionell slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)

5 689 kr
6 417 kr
7 256 kr
8 094 kr
8 932 kr

7 112 kr
8 022 kr
9 070 kr
10 117 kr
11 165 kr

5 250 kr

6 563 kr

8 400 kr

10 500 kr

330 kr
6 kr

413 kr
8 kr

21 kr

26 kr

715 kr

894 kr

450 kr

563 kr

60 kr

75 kr

262 kr

328 kr

3 675 kr
500 kr

4 594 kr
625 kr

462 kr

578 kr

1 650 kr

2 063 kr

9 350 kr
3 300 kr

11 688 kr
4 125 kr

Tillägg
Tillägg per kbm över 10 kbm (kr/kbm)
Slangutlägg per meter, utöver 15 meter - 80 meter (kr/m)
Slangutlägg per meter, över 80 meter (kr/m)
Tillägg för bomkörning, pga fastighetsägarens försumlighet
(kr/bomkörning)
Tillägg vid tömning som beställs att utföras mellan 15/6-15/8 (sker
normalt inom 7 kalenderdagar efter beställning)
Höjd behandlingsavgift/m3 vid extratömning under perioden 15/6 – 15/8
Mottagning av externslam vid reningsverk(avser externa kunder med
egen transport och i mån av kapacitet på reningsverket). Leveransen skall
aviseras och godkännas i förväg av respektive ansvarig på ARV. Avser pris
per m3
Tillägg för transport där tömning måste ske via båt på öar med fast broeller färjeförbindelse
Tillägg för tungt lock till slambrunn (över 15 kg)
Tillägg extrapersonal, ex.vis: för instegsbrunnar vid slamtömning. Kräver
två personer pga arbetsmiljö skäl (pris/h)

Fettavskiljare samt fosforfälla
Fettavskiljare för Orust samt öar med bro eller bilfärja inkl transport och
avyttring till godkänt mottagningsställe (kr/kbm)
Fettavskiljare för öar som ej har bro eller bilfärja inkl transport och
avyttring till godkänt mottagningsställe (kr/kbm)
Fosforfälla inkl transport till Månsemyr ÅVC (kr/st)

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-14

§ 127
KS/2020:1067
Beslut om förtydligande av text i slamsugningstaxa 2021
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta förtydligande av text i slamsugningstaxa 2021, enligt förslag daterat 2021-05-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-12 § 105 att
1. Anta ny slamsugningstaxa, daterad 2020-09-22.
2. Den nya taxan gäller från och med 2021-02-01.
Den antagna taxan kan ibland misstolkas och behöver förtydligas i texten. Förvaltningen har tagit
fram förslag till förtydligande av texten i taxan utifrån antaget anbud, enligt förslag daterat 202105-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31
Förslag till slamsugningstaxa 2021, med förtydligande, daterad 2021-05-31
Slamsugningstaxa 2021, antagen av kommunfullmäktige 2020-11-12 § 105
Beslutet skickas till
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och renhållningsingenjör
Orust kommuns författningssamling
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 175
Förtydligande av text i slamsugningstaxa

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-30

KS/2020:1067

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anta förtydligande av text i slamsugningstaxa 2021, enligt förslag daterat 2021-05-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-12 § 105 att:
1. Anta ny slamsugningstaxa, daterad 2020-09-22.
2. Den nya taxan gäller från och med 2021-02-01.
Den antagna taxan kan ibland misstolkas och behöver förtydligas i texten. Förvaltningen har tagit
fram förslag till förtydligande av texten i taxan utifrån antaget anbud, enligt förslag daterat 202105-31.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-06-14 § 127 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna förslag enligt följande till kommunfullmäktige:
Anta förtydligande av text i slamsugningstaxa 2021, enligt förslag daterat 2021-05-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31
Förslag till slamsugningstaxa 2021, med förtydligande, daterad 2021-05-31
Slamsugningstaxa 2021, antagen av kommunfullmäktige 2020-11-12 § 105
Beslutet skickas till
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och renhållningsingenjör
Orust kommuns författningssamling
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Datum

Diarienummer

2021-04-25

KS/2020:1348

1(2)

Kommunstyrelseförvaltningen
Nina Hansson
telefon 0304-334158
e-post: nina.hansson@orust.se

Godkännande av anläggningsarrende för sjönära byggnad, Lavön 2:20
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna avtal om anläggningsarrende för sjönära byggnad enligt avtal daterat 202104-25.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för del av Lavön 2:20 vann laga kraft 2020-01-08 och ger möjlighet för att
anlägga bland annat fiskfabrik med tillhörande kaj för fiskebåtar. I samband med att
detaljplanen antogs tecknades ett genomförandeavtal som samt två stycken arrendeavtal.
Exploatören har nu konstaterat att ytterligare utrymme krävs för verksamheten och har
ansökt om att teckna arrendeavtal för marken under intilliggande sjönära byggnad med
en arrendetid om 10 år. Förvaltningen har tagit fram avtal om anläggningsarrende för
sjönära byggnad.
Utredning
Nuläge
När Exploatören planerat och tagit fram ritningar för de anläggningar som ska byggas
på området för den nya detaljplanen har exploatören konstaterat att ytterligare utrymme
för verksamheten krävs. Exploatören har då kommit överens om att köpa byggnaden av
den arrendator som arrenderar mark för sjönära byggnad och ramp intill området för
den nya detaljplanen. Den sjönära byggnaden ska användas till förråd, vaktmästeri och
soprum. Exploatören har nu inkommit till kommunen med förfrågan om att få
arrendera marken under och i anslutning till den sjönära byggnaden belägen på Lavön
2:20 med en arrendetid om 10 år. Anläggningsarrende tecknas normalt på fem år med
automatisk förlängning på ett år enligt antagna riktlinjer för upplåtelser, förvärv och
försäljning av mark.
Bedömning
Förvaltningen har delat befintligt arrendeområde i två område där ursprunglig
arrendator har fått ett tilläggsavtal som redovisar ett minskat markområde som nu
endast omfattar rampen med tillhörande förtöjningspunkter. Förvaltningen bedömer att
exploatörens önskan om att få en längre arrendetid är rimlig på grund av de stora
investeringar som exploatören gör och förslår därför att nytt avtal om
anläggningsarrende för sjönära byggnad tecknas på 10 år med automatisk förlängning på
ett år.

Datum

Diarienummer

2021-04-25

KS/2020:1348

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-25
Avtal om anläggningsarrende med kartbilaga
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Exploatören
Mark och exploatering
ORUST KOMMUN
kmmunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef Samhällsutveckling

Nina Hansson
Mark och exploateringschef

2(2)

2021-04-25

KS/2020:1348

A V TA L
Avtal om anläggningsarrende
§ 1 Arrendestället m.m.
Upplåtare:

Orust kommun
(nedan kallad kommunen)
473 80 Henån

212000-1314

Arrendator:

Västsvenska Skaldjur AB
Morkullevägen 84
474 32 Ellös

556896-0784

Arrendeställe:

Ett mark- och vattenområde av fastigheten Lavön 2:20.
Arrendestället är markerat på bifogad karta,
Sjönära byggnad.

§ 2 Ändamål
Arrendestället utarrenderas med rätt för arrendatorn att därpå behålla och underhålla sjönära
byggnad för förråd, vaktmästeri och soprum för sin verksamhet. På arrendestället får inte
bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. Andrahandsupplåtelse är inte
tillåten utan kommunens skriftliga medgivande. Arrendatorn ska årligen kunna styrka att
denna är juridisk person, registrerad på Orust och att verksamhet bedrivs.
Arrendatorn får inte utan kommunens medgivande uppföra ytterligare byggnader på
arrendestället och inte heller företa om- eller tillbyggnad.
Inom arrendestället äger arrendatorn rätt till att tillfälligt förtöja fiskebåt. Utrymmet för
förtöjning ska utnyttjas i samverkan med övriga arrende- eller servitutshavare och får inte
utnyttjas så att åtkomsten av båt- och brygg platser eller övrig båttrafik i hamnområdet
försvåras för övriga.
§ 3 Arrendetid och uppsägning
Arrendetiden gäller från och med 2021-06-01 till och med 2031-12-31. Arrendetiden förlängs
med 1 år i sänder, om uppsägning inte sker senast sex månader före den löpande arrendetidens
slut. Arrendatorn erinras om att då han frånträder arrendet är skyldig att enligt
bestämmelserna i 8 kap jordabalken erbjuda kommunen att inlösa byggnader och
anläggningar som tillhör arrendatorn.
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§ 4 Arrendeavgift
Arrendeavgiften är 13 128 (trettontusenetthundratjugoåtta) kronor år 2021 baserat på 5000 kr
i grundavgift + 15 kr/kvm + 201 kr/löpmeter strandlinje enligt 2006 års taxa och ska betalas i
förskott efter fakturering från kommunen. En administrativ avgift om 500 kr tillkommer per
avtal och år. Arrendeavgiften indexregleras årligen enligt § 5 i detta avtal.
Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för
betalningspåminnelse enligt vad som stadgas i lag för inkassokostnader.
§ 5 Index
Avgiften skall från och med andra arrendeåret justeras med hänsyn till förändringen i
konsumentprisindex, varvid avgiften justeras på grundval av förändringen mellan oktober
månads indextal året före upplåtelsens början och oktober månads indextal året före
respektive avgiftsår. Avgifterna skall dock aldrig understiga tidigare erlagd arrendeavgift.
§ 6 Moms
Om jordägaren är eller blir skattskyldig för mervärdesskatt (moms) för upplåtelsen skall
arrendatorn utöver arrendeavgiften även erlägga moms med vid varje tid gällande skattesats.
§ 7 Vissa arrendatorn åvilande förpliktelser
Driftskostnader
Arrendatorn erlägger kostnader för av honom förbrukad el och eventuella andra avgifter, som
belöper på arrendestället eller dess byggnad. Skatt eller annan offentlig avgift som kan
komma att påläggas arrendestället eller dess byggnader skall också erläggas av arrendatorn.
Försäkringar och skadestånd
Arrendatorn är skyldig att ersätta skada som uppkommer på kommunens egendom och för
tredje man som uppkommer på grund av brist i vården, underhållet eller tillsynen av
arrendestället eller anläggningarna på arrendestället. Det åligger arrendatorn att teckna
ansvarsförsäkringar till betryggande värde.
Ansvar
Arrendatorn ska svara för skada som härrör från arrendatorns verksamhet på arrendeområdet.
Arrendatorn har ansvar för av denne och dennes verksamhet orsakad skada på arrendeområdet
även efter avtalets upphörande tills en godkänd besiktning har gjorts av parterna.
Myndighetskrav
Arrendatorn är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för verksamheten på
arrendeområdet. Han skall följa alla de föreskrifter som meddelas av myndighet eller som
följer av lag.
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§ 8 Upplåtelse i andra hand
Utan kommunens skriftliga medgivande får arrendatorn inte upplåta nyttjanderätten till
arrendestället eller del av detta. Häri inbegrips även sådan rätt att hyra ut byggnad eller ledigt
utrymme i byggnad eller upplåta mark till upplagsplats eller liknande ändamål som omnämns
i 8 kap 19 § och 8 kap 20 § jordabalken.
§ 9 Överlåtelse
Arrendatorn eller hans konkursbo får inte överlåta arrenderätten eller sätta annan i sitt ställe
utan skriftligt medgivande från kommunen.
Innan kommunen godkänner överlåtelse ska yrkesfiskare som står i kommunens ”sjöbodskö”
och som är i behov av sjönära byggnad för sin fiskeriverksamhet tillfrågas. Yrkesfiskare har
då rätt att träda in i köparens ställe och förvärva den sjönära byggnaden till det överenskomna
priset.
§ 10 Arrendeställets skick
Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig
att alltid hålla arrendestället i ett vårdat skick samt att underhålla arrendestället och därpå
anläggningar så att fara för person- och sakskada inte uppkommer.
På arrendestället får inte utan kommunens skriftliga medgivande uppsättas anordningar för
reklam. Om kommunen medger uppsättande av reklam är det arrendatorns skyldighet att
inhämta eventuella erforderliga tillstånd från myndighet.
Kommunen äger rätt att för besiktning av arrendestället erhålla tillträde. Arrendatorn skall
närvara vid besiktning om kommunen så kräver. Kommunen kallar till sådan besiktning.
§ 11 Miljöfarlig verksamhet
Arrendatorn ansvarar för att miljöfarlig verksamhet inte bedrivs på arrendestället. Arrendatorn
svarar för de kostnader, som kan föranledas av de åtgärder, som kan påfordras enligt gällande
hälso- och miljöskyddslagstiftning.
§ 12 Ledningsdragning
Arrendatorn medger att kommunen eller annan, som därtill har dennes tillstånd, får
framdraga, bibehålla och underhålla ledningar i eller över arrendestället med erforderliga
ledningsstolpar, och infästningsanordningar på byggnad, där sådant utan avsevärd olägenhet
för arrendatorn kan ske. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som
föranleds av anläggandet och nyttjandet, men är berättigad till ersättning för direkta skador i
övrigt.
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Det åligger kommunen att träffa överenskommelse med arrendatorn om anläggningens
utförande för såvitt det inkräktar på arrendatorns egendom.
§ 13 Inskrivningsförbud
Detta avtal får inte inskrivas
§ 14 Tvister
Tvister i anledning av detta arrendeavtal ska avgöras av allmän domstol.

§ 15 Arrendets upphörande efter avtalstiden
Vid avtalets upphörande ska arrendatorn i görligaste mån återställa arrendestället i
ursprungligt skick samt lämna det väl avstädat. Arrendatorn skall enligt 8 kap. 21 §
jordabalken erbjuda jordägaren att inlösa arrendatorns anläggning m.m.
Arrendatorn är skyldig att i den mån inlösen inte sker, vid avflyttning återställa
arrendeområdets skick, fritt från arrendatorns tillhöriga byggnader, byggnadsrester och andra
anordningar i eller över mark. Det samma gäller för eventuella påförda fyllnadsmassor. Om
dessa åtgärder ej vidtagits äger kommunen vidta dessa åtgärder på arrendatorns bekostnad.
Arrendestället ska avlämnas i ett väl städat skick.
§ 16 Besittningsskydd
Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd. Bestämmelserna i 11 kap. 5-6a §§
jordabalken om rätt till ersättning för arrendatorn med anledning av arrendets upphörande
gäller alltså inte för detta avtal.
§ 17 Hänvisning till jordabalken
I övrigt gäller vad i 7, 8 och 11 kap jordabalken eller i annan lag stadgas om
anläggningsarrende.
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§ 18 GDPR - Information om behandling av personuppgifter
Genom undertecknande av avtalet godkänner arrendatorn medskickad information om GDPR.

Detta avtal har upprättats och utväxlats i två exemplar.
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-14

§ 134
KS/2020:1348
Godkännande av anläggningsarrende för sjönära byggnad, Lavön 2:20
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottets för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna avtal om anläggningsarrende för sjönära byggnad enligt avtal daterat 2021-04-25.
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för del av Lavön 2:20 vann laga kraft 2020-01-08 och ger möjlighet för att anlägga
bland annat fiskfabrik med tillhörande kaj för fiskebåtar. I samband med att detaljplanen antogs
tecknades ett genomförandeavtal som samt två stycken arrendeavtal. Exploatören har nu
konstaterat att ytterligare utrymme krävs för verksamheten och har ansökt om att teckna
arrendeavtal för marken under intilliggande sjönära byggnad med en arrendetid om 10 år.
Förvaltningen har tagit fram avtal om anläggningsarrende för sjönära byggnad.
När exploatören planerat och tagit fram ritningar för de anläggningar som ska byggas på området
för den nya detaljplanen har exploatören konstaterat att ytterligare utrymme för verksamheten
krävs. Exploatören har då kommit överens om att köpa byggnaden av den arrendator som
arrenderar mark för sjönära byggnad och ramp intill området för den nya detaljplanen. Den
sjönära byggnaden ska användas till förråd, vaktmästeri och soprum. Exploatören har nu
inkommit till kommunen med förfrågan om att få arrendera marken under och i anslutning till
den sjönära byggnaden belägen på Lavön 2:20 med en arrendetid om 10 år. Anläggningsarrende
tecknas normalt på fem år med automatisk förlängning på ett år enligt antagna riktlinjer för
upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-25
Avtal om anläggningsarrende med kartbilaga
Översiktskarta
Förslag till beslut vid sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) förslår kommunfullmäktige att godkänna avtal om
anläggningsarrende för sjönära byggnad enligt avtal daterat 2021-04-25.
Rolf Sörvik (V) föreslår kommunfullmäktige att ej godkänna avtal om anläggningsarrende
eftersom man inte kan reglera framtida användning av byggnaden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling
beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-30

§ 178
KS/2020:1348
Godkännande av anläggningsarrende för sjönära byggnad, Lavön 2:20
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna avtal om anläggningsarrende för sjönära byggnad, daterat 2021-04-25.
Reservationer
Rolf Sörvik (V), Kia Nordqvist (MP), Lars Larsson och Maria Sörkvist (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag om avslag.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för del av Lavön 2:20 vann laga kraft 2020-01-08 och ger möjlighet för att anlägga
bland annat fiskfabrik med tillhörande kaj för fiskebåtar. I samband med att detaljplanen antogs
tecknades ett genomförandeavtal som samt två stycken arrendeavtal. Exploatören har nu
konstaterat att ytterligare utrymme krävs för verksamheten och har ansökt om att teckna
arrendeavtal för marken under intilliggande sjönära byggnad med en arrendetid om 10 år.
Förvaltningen har tagit fram avtal om anläggningsarrende för sjönära byggnad.
När exploatören planerat och tagit fram ritningar för de anläggningar som ska byggas på området
för den nya detaljplanen har exploatören konstaterat att ytterligare utrymme för verksamheten
krävs. Exploatören har då kommit överens om att köpa byggnaden av den arrendator som
arrenderar mark för sjönära byggnad och ramp intill området för den nya detaljplanen. Den
sjönära byggnaden ska användas till förråd, vaktmästeri och soprum. Exploatören har nu
inkommit till kommunen med förfrågan om att få arrendera marken under och i anslutning till
den sjönära byggnaden belägen på Lavön 2:20 med en arrendetid om 10 år. Anläggningsarrende
tecknas normalt på fem år med automatisk förlängning på ett år enligt antagna riktlinjer för
upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-06-14 § 134 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna förslag enligt följande till kommunfullmäktige:
Godkänna avtal om anläggningsarrende för sjönära byggnad, daterat 2021-04-25.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-25
Avtal om anläggningsarrende med kartbilaga, daterat 2021-04-25
Översiktskarta
Förslag till beslut vid sammanträdet
Anders Arnell (M) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Rolf Sörvik (V), med instämmande av Kia Nordqvist (M), Lars Larsson och Maria Sörkvist (C),
yrkar avslag till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit utskottet för
samhällsutvecklings förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Nej-röst för Rolf Sörviks (V) avslagsyrkande.
Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för utskottet för samhällsutvecklings förslag och 4 nej-röster för Rolf Sörviks
(V) förslag har kommunstyrelsen bifallit utskottets förslag. Hur var och en har röstat framgår av
separat omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Exploatören
Mark och exploatering
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Datum

Diarienummer

2021-05-27

KS/2021:650

1(2)

Kommunförvaltningen
Erik Ysander
telefon 0304-33 47 97
e-post: erik.ysander@orust.se

Beslut om uppdrag att sälja mark från fastigheten Röra-Lunden 1:39
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta överenskommelse med ägaren av RöraLunden 1:65 avseende försäljning av den mark som fastighetsägaren ansökt om
att få köpa.
2. Avslå ansökan från ägaren av Röra-Lunden 1:34.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har industrimark att sälja på Lundens industriområde. Det finns två
intressenter som äger angränsande fastigheter som båda vill köpa hela markområdet.
Förvaltningen bedömer att en ändamålsenlig fastighetsindelning erhålls om
markområdet delas upp i två områden, var ett område överförs till Röra-Lunden 1:34
och ett område överförs till Röra-Lunden 1:65, utöver de 5 000 kvm som redan
beslutats att överföras till Röra-Lunden 1:65.
Utskottets för samhällsutveckling presidium har föreslagit att hela markområdet
överförs till Röra-Lunden 1:65.
Utredning
Bakgrund
Ägaren av Röra-Lunden 1:65 inkom 2019-02-05 med en ansökan om att får köpa
industrimark av kommunen.
Då det bedömdes angeläget och brådskande för den verksamhet som ägaren av RöraLunden 1:65 bedriver fick förvaltningen i uppdrag att teckna överenskommelse om
fastighetsreglering mellan Röra-Lunden 1:39 och 1:65 avseende ett område om ca 5 000
kvm. Kommunfullmäktige godkände 2021-02-11 överenskommelsen. Avsikten, när
detta beslut togs, var att ytterligare mark skulle kunna erbjudas ägaren till Röra-Lunden
1:65 när markavtal för anläggande av GC-vägen tecknats med ägaren till Röra-Lunden
1:34.
Tidigare markförhandlingar med ägaren av Röra-Lunden 1:34 resulterade i en
överenskommelse om fastighetsreglering som godkändes av utskottet för
samhällsutveckling 2020-11-04 § 134.

Datum

Diarienummer

2021-05-27

KS/2021:650

2(2)

Nuläge
Ägaren av Röra-Lunden 1:65 har 2021-02-08 framfört att man även är intresserad av att
köpa det resterande markområdet närmast Röra-Lunden 1:34.
Ägaren av Röra-Lunden 1:34 har 2021-02-24 inkommit med ansökan om att få köpa
markområdet fram till det som avtalats med ägaren av Röra-Lunden 1:65.
Markförhandlingar pågår med ägaren av Röra-Lunden 1:34 avseende markåtkomst för
anläggande av GC-väg i enlighet med detaljplanen. Något avtal har ännu inte kunnat
träffas.
Efter information i utskottet för samhällsutveckling har förvaltningen fått i uppdrag av
presidiet att lyfta ett ärende om att sälja hela markområdet till ägaren av Röra-Lunden
1:65.
Bedömning
Med anledning av att det resterande markområdet saknar utfart bedömer förvaltningen
att området endast har två möjliga köpare, ägaren av Röra-Lunden 1:65 eller ägaren av
Röra-Lunden 1:34.
Förvaltningen har tidigare rekommenderat området, i sin helhet, inte säljs förrän
markåtkomst säkerställts för GC-väg.
Förvaltningen har utifrån detaljplanens utformning och nuvarande fastighetsindelning
bedömt att den lämpligaste fastighetsindelningen och det mest effektiva nyttjande av
industrimarken erhålls om markområdet delas mellan de två sökande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-14

§ 138
KS/2021:650
Beslut om uppdrag att sälja mark från fastigheten Röra-Lunden 1:39
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottets för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta överenskommelse med ägaren av Röra-Lunden
1:65 avseende försäljning av den mark som fastighetsägaren ansökt om att få köpa med
undantag av den mark som är avsatt för GC-väg i detaljplan.
2. Avslå ansökan från ägaren av Röra-Lunden 1:34.
Reservationer och särskilda uttalanden
Michael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har industrimark att sälja på Lundens industriområde. Det finns två intressenter som
äger angränsande fastigheter som båda vill köpa hela markområdet.
Förvaltningen bedömer att en ändamålsenlig fastighetsindelning erhålls om markområdet delas
upp i två områden, var ett område överförs till Röra-Lunden 1:34 och ett område överförs till
Röra-Lunden 1:65, utöver de 5 000 kvm som redan beslutats att överföras till Röra-Lunden 1:65.
Utskottets för samhällsutveckling presidium har föreslagit att hela markområdet överförs till
Röra-Lunden 1:65.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27
Översiktskarta
Förslag till beslut under sammanträde
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta överenskommelse med ägaren av Röra-Lunden
1:65 avseende försäljning av den mark som fastighetsägaren ansökt om att få köpa med
undantag av den mark som är avsatt för GC-väg i detaljplan.
2. Avslå ansökan från ägaren av Röra-Lunden 1:34.
Michael Relfsson (FO) yrkar att ansökan från ägaren av Röra-Lunden 1:65 ska avslås.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutat
enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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§ 181
KS/2021:650
Uppdrag om försäljning av mark från fastigheten Röra-Lunden 1:39
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta överenskommelse med ägaren av Röra-Lunden 1:65
avseende försäljning av den mark som fastighetsägaren ansökt om att få köpa med undantag
av den mark som är avsatt för GC-väg i detaljplan.
2. Avslå ansökan från ägaren av Röra-Lunden 1:34.
Reservationer
Michael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har industrimark att sälja på Lundens industriområde. Det finns två intressenter som
äger angränsande fastigheter som båda vill köpa hela markområdet.
Förvaltningen bedömer att en ändamålsenlig fastighetsindelning erhålls om markområdet delas
upp i två områden, var ett område överförs till Röra-Lunden 1:34 och ett område överförs till
Röra-Lunden 1:65, utöver de 5 000 kvm som redan beslutats att överföras till Röra-Lunden 1:65.
Utskottets för samhällsutveckling presidium har föreslagit att hela markområdet överförs till
Röra-Lunden 1:65.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-06-14 § 138 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta överenskommelse med ägaren av Röra-Lunden 1:65
avseende försäljning av den mark som fastighetsägaren ansökt om att få köpa med undantag
av den mark som är avsatt för GC-väg i detaljplan.
2. Avslå ansökan från ägaren av Röra-Lunden 1:34.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27
Översiktskarta
Förslag till beslut under sammanträde
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Michael Relfsson (FO) föreslår att det markområde som ska säljas delas mellan de två sökande
Röra-Lunden 1:65 samt Röra-Lunden 1:34
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med utskottet för samhällsutvecklings förslag.
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Datum

Diarienummer

2021-06-04

KS/2014:140

1(2)

Kommunförvaltningen
Rickard Karlsson
telefon 0304-33 43 07
e-post: rickard.karlsson@orust.se

Beslut om fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6
Historik
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-24 § 5 att med ge att detaljplan får upprättas för
prövning av ansökan om plantillstånd för 10-11 hus inom nuvarande fastighet Hällevik
1:6, tidigare Hällevik 2:53.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-23 att bevilja plantillstånd för ett mindre antal
bostäder inom fastigheterna Hällevik 2:17 och 2:18.
De båda områdena ligger söder respektive norr om det befintliga fritidshusområdet
Sollid. Ett planprogram upprättades för båda områdena gemensamt.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-02-22 § 30 att godkänna
programförslaget, upprättat 2012-02-01 för samråd.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2014-02-05 § 15 om fortsatt planläggning
inom fastigheten Hällevik 1:6, i en separat detaljplan.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2016-06-08 § 80 att godkänna detaljplan för
Hällevik 1:6, upprättade den 23 maj 2016, för samråd.
Syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra 13 naturanpassade
enbostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse i fritidshusområdet Sollid.
Bakgrund
Detaljplaneförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan 2009 (ÖP).
Planområdet ligger enligt ÖP inom samhällsområdet Edshultshall/Barrevik.
Översiktsplanen redovisar det aktuella området som utbyggnadsområde för bostäder.
Detaljplanen inom Hällevik 1:6 utarbetades utifrån de synpunkter som inkom under
programsamrådet 2012. Planförslaget är utformat så att den föreslagna bebyggelsens
påverkan på Sollids naturvärden, skall begränsas i så hög utsträckning som möjligt.
Utgångspunkten vid placering och utformning av byggrätter har varit att minimera
olämplig siluettverkan samt behovet av sprängning. Byggnaderna skall i hög grad
naturanpassas, med avseende på terräng, färgsättning och materialval. Vidare är
planförslaget utformat så att områdets rekreativa värde skall bevaras, i så hög
utsträckning som möjligt. Bland annat har tillgängligheten till en välbesökt utsiktsplats,
inom planområdet, förbättrats genom att en gångstig kan anläggas dit, samt en
parkeringsplats i anslutning till stigen.
Kommunalt vatten och avlopp är framdraget till områdesgränsen. Ett avtalsområde för
vatten och avlopp avses att inrättas för området.
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Nuläge
Plansamråd hölls under sommaren 2016. Planen har avvaktat granskning, dels på grund
av låg politisk prioritet, dels på grund av ett lantmäteriärende.
Ett antal fastighetsägare i närliggande Sollids fritidshusområde ansökte i januari 2018 om
att bilda en gemensamhetsanläggning utifrån allmän plats i områdets byggnadsplan från
1960, se grönt område i bild nedan. Allmän plats i byggnadsplanen berör delvis allmän
plats och kvartersmark i aktuell detaljplan, se röd gräns i bild. Lantmäteriet beslutade i
december 2018 att inrätta en gemensamhetsanläggning för allmän plats. Exploatören för
aktuell detaljplan överklagade Lantmäteriets anläggningsbeslut. Mark- och
miljödomstolen beslöt i januari 2020 att anläggningsbeslutet ändras så att gränsen i söder
undantas från att ingå i gemensamhetsanläggningen, det vill säga att anläggningen
anpassas till kvartersmark i aktuell detaljplan, se röd gräns. Fastighetsägare i
fritidshusområdet överklagade mark- och miljödomstolens beslut till mark- och
miljööverdomstolen, som gav prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen beslöt
i mars 2021 att fastställa lantmäterimyndighetens beslut från 2020. Att
gemensamhetsanläggning för naturmark nu gäller inom område för pågående detaljplan
hindrar dock inte vidare planläggning. Efter laga kraft kan en omprövning av
gemensamhetsanläggningen göras så att den anpassas till kvartersmarken i detaljplan för
Hällevik 1:6, det vill säga till den röda gränsen i bild.

Beslutet skickas till
Planenheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Rickard Karlsson
Planchef
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Beslut om fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottets för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att
Avbryta arbetet med fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6.
Detta beslut får inte överklagas enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 § punkt 1.
Reservationer och särskilda uttalanden
Michael Relfsson (F) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ungefär hälften av kommunens totala bostadsbestånd, cirka 6 000 bostäder, utgörs av fritidshus.
Den absoluta merparten, cirka 2 500, är lokaliserade till västra Orust. På västsidan av ön finns
också sedan länge en trend att åretrunthus omvandlas till fritidshus. På vissa orter, som till
exempel Hälleviksstrand, är åretruntbefolkningen knappt 20 %. Denna utveckling mot ökat
fritidsboende på framförallt västra Orust behöver brytas av flera skäl. Kommunen står inför stora
utmaningar kommande år med ökade kostnader för välfärd och service på grund av demografin
med en åldrande befolkning. En kombination av ökad inflyttning och ökad andel
permanentboende behövs för att stärka skattebasen. Kommunens politiska ambition är därför att
genom detaljplanering och markanvisningar få fram attraktiva åretruntbostäder med olika
upplåtelseformer nära service, handel och kommunikationer. Framförallt inom samhällena
Henån, Svanesund, Varekil och Ellös. Denna planeringsstrategi innebär också att kommunen inte
längre ska medverka till en planering i orörd natur utanför samhällena längs västsidan av ön, där
bostäderna huvudsakligen riskeras att utgöras av fritidsbostäder.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avbryta arbetet med fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6.
Michael Relfsson (FO) yrkar att arbetet med planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6 ska
fortsättas.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Anders Arnells (M) förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Historik, daterad 2021-06-04
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RESERVATION - PUNKT 20
Beslut om fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6, KS/2014:140
Vi yrkar på bifall. Detta har funnits med länge i kommunens planer för utveckling av västra Orust. Därför
yrkar vi på fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6. De planerade bostäderna är åretrunt boende
och vi har också anslutningspunkt nära för att kunna koppla på kommunalt VA.
Vi finner därför ingen anledning att avbryta den fortsatta inom fastigheten Hällevik 1:6.
Redan 2011 beslutade KF om att bevilja plantillstånd för ett mindre antal bostäder i området, sen har det
varit uppe regelbundet genom åren, att nu besluta om att avbryta är inte seriöst kommunalt arbete.
Centerpartiet och Miljöpartiet
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§ 182
KS/2014:140
Beslut om fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avbryta arbetet med fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6, med motivet att
fokusera kommunens planläggning till åretruntbostäder nära service, handel och
kommunikationer.
Detta beslut får inte överklagas enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 § punkt 1.
Reservationer
Lars Larsson, Maria Sörkvist (C) och Kia Nordqvist (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet
till förmån för eget förslag.
Michael Relfsson (F) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Ungefär hälften av kommunens totala bostadsbestånd, cirka 6 000 bostäder, utgörs av fritidshus.
Den absoluta merparten, cirka 2 500, är lokaliserade till västra Orust. På västsidan av ön finns
också sedan länge en trend att åretrunthus omvandlas till fritidshus. På vissa orter, som till
exempel Hälleviksstrand, är åretruntbefolkningen knappt 20 %. Denna utveckling mot ökat
fritidsboende på framförallt västra Orust behöver brytas av flera skäl. Kommunen står inför stora
utmaningar kommande år med ökade kostnader för välfärd och service på grund av demografin
med en åldrande befolkning. En kombination av ökad inflyttning och ökad andel
permanentboende behövs för att stärka skattebasen. Kommunens politiska ambition är därför att
genom detaljplanering och markanvisningar få fram attraktiva åretruntbostäder med olika
upplåtelseformer nära service, handel och kommunikationer. Framförallt inom samhällena
Henån, Svanesund, Varekil och Ellös. Denna planeringsstrategi innebär också att kommunen inte
längre ska medverka till en planering i orörd natur utanför samhällena längs västsidan av ön, där
bostäderna huvudsakligen riskeras att utgöras av fritidsbostäder.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-06-14 § 144 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avbryta arbetet med fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M) yrkarbifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Lars Larsson (C), med instämmande av Maria Sörkvist (C), Kia Nordqvist (MP) och Michael
Relfsson (FO) yrkar att arbetet med planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6 ska fortsätta.
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit utskottet för
samhällsutvecklings förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Nej-röst för Lars Larssons (C) förslag.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för utskottets förslag och 5 nej-röster för Lars Larssons (C) förslag har
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med utskottet för samhällsutvecklings förslag. Hur var och
en har röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutsunderlag
Historik, daterad 2021-06-04
Beslutet skickas till
Planenheten
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Kommunförvaltningen
Maria Ottoson Lundström
telefon 0304-33 40 00

Avgift för boendestöd
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Införa en avgiftsmodell för boende stöd som innebär en fast avgift per månad
med möjlighet att få prova insatsen avgiftsfritt under max två månader
2. Fastställa avgiften år 2021 till 300 kronor
3. Utvärdera effekt och konsekvens av avgiftsmodellen hösten 2022
Sammanfattning av ärendet
Boendestöd är en individuellt behovsbedömd insats enligt socialtjänstlagen,
4 kap § 1, som riktar sig till personer med psykisk, neuropsykiatrisk och eller intellektuell
funktionsnedsättning. Även personer med psykisk funktionsnedsättning och samtidigt
missbruk (samsjuklighet) kan ha behov av boendestöd.
Boendestödet anpassas till den enskildes behov av och möjligheter att utveckla ett
fungerande vardagsliv. Eftersom behoven och önskemålen om stöd ser väldigt olika ut
så är boendestöd en insats som har ett mångsidigt innehåll och är individuellt utformat.
Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att stärka
förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Boendestöd ska präglas av
hög grad av delaktighet. Boendestödjaren stödjer den enskilde i att planera, genomföra
och att vara delaktig i vardagssysslor och boendestödjaren arbetar med, inte åt, den som
behöver stöd.
Enligt 3 kap. 4 § i SoL ska socialnämnden i sin uppsökande verksamhet upplysa om
socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. Kommunen är skyldig att
genom uppsökande verksamhet främja goda levnadsförhållanden för personer med
psykisk funktionsnedsättning (5 kap. 8 § SoL). Socialstyrelsen anser att kommunernas
uppsökande och förebyggande arbete behöver utvecklas för att fler personer med
psykisk ohälsa, som har stora och ej tillgodosedda behov ska nås av adekvata insatser.
”Personer med psykisk sjukdom kan ofta ha svårigheter att själv söka den hjälp de behöver. Det
uppsökande arbetet är en av grundbultarna för att dessa personer, med många gånger sammansatta
behov, ska nås av samhällets utbud av insatser och få möjlighet till delaktighet i samhället. Det
uppsökande arbetet kan sägas vara ett verktyg för att sänka trösklarna för människor i riskgrupper
för att få hjälp. För unga personer kan arbetet vara av stor betydelse för att förhindra en utveckling av
långvarig och allvarlig psykisk sjukdom genom tidig upptäckt och tidigt inledda insatser.”
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Boendestöd i Orust kommun
Boendestödet lades ner i Orust kommun 2013 och återinfördes igen i december 2021.
Brukare som erhåller boendestöd i Orust kommun är personer i ovan nämnda
målgrupper.
Verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och i dagsläget har 22 personer
boendestöd. Ytterligare 11 personer som idag har hemtjänst väntas succesivt övergå till
boendestöd och flera ansökningar är under utredning.
Det har ännu inte fattats beslut om vilken avgift som ska gälla för boendestöd i Orust
kommun. Eftersom kommunen under ett antal år inte haft något boendestöd har
personer med behov av boendestöd istället erbjudits hemtjänstinsatser.
Hemtjänstinsatsen är avgiftsbelagd utifrån nivåer och baseras på inkomst med
maxavgiften 2 139 kr.
I kommentarerna till 3 kap § 4 SoL, anges att när det gäller bistånd i form av stöd och
hjälp får inte den enskildes ekonomi avgöra om hon eller han ska få de insatser som
finns behov av. Enligt 8 kap § 2 SoL har kommunerna dock rätt att ta ut en
inkomstbaserad avgift för sådana insatser.
Sedan boendestödet upphörde och kommunen istället erbjudit stöd i form av hemtjänst
har ett antal personer tackat nej till insatsen, dels på grund av att man inte tycker
hemtjänst är det stöd man behöver men också på grund av svag ekonomi och att man
inte anser sig ha råd.
Argument för och emot avgift för boende
Det finns argument som talar både för och emot att ta ut en avgift för boendestöd. I 35
av Västra Götalands 49 kommuner är boendestöd gratis och i övriga 14 tar man ut en
avgift för boendestöd. I vissa kommuner tar man endast ut en symbolisk summa på 250
kronor per månad och i andra kommuner är det en inkomstbaserad avgift som då kan
bli upp till maxavgift 2 139 kronor i månaden. Ett par kommuner har infört en eller två
månader avgiftsfritt boendestöd för att personer som har behov men är tveksamma till
insatsen ska få möjlighet att prova.
De kommuner som väljer att inte ta ut någon avgift alls för boendestöd uppger som
främsta anledning att många väljer bort insatsen trots ett stort behov av stöd.
Bedömningen som görs är att det på sikt medför behov av andra, större, insatser som
skulle bli en mycket högre kostnad för kommunen. Boendestöd fyller också en
förebyggande funktion för personer som till följd av psykisk funktionsnedsättning
riskerar att förlora sin bostad. Avgift för boendestöd kan därmed ha en motverkande
effekt för kommunens uppsökande och motiverande arbete och kan därmed komma att
medföra merkostnader i form av köpta boendeplaceringar.
Kommuner som däremot väljer att ta ut avgift för boendestöd menar att om den ena
insatsen är kostnadsbefriad medan den andra är förenad med avgift kan det inte anses
förenligt med likabehandling för samtliga kommuninnevånare.
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Kommuner som tar ut avgift jämför insatsen med hemtjänst, medan kommuner som
inte tar ut avgift jämför med andra insatser som till exempel om en person bor i
servicebostad där boendestöd ingår i insatsen eller med beroendestöd som är avgiftsfritt.
Andra argument är att avgiftsbelägga insatsen kan det bidra till att brukare kommer
anstränga sig till att själv vara delaktig och aktiv. Risken bedöms även minska att man
behåller insatser längre än vad som behövs. Om möjligt en starkare motivation att bli
självständig och klara sig utan boendestöd i framtiden. Det kan också stärka individen
att ”göra rätt för sig” och bidra till välfärden, vilket är en del i att vara delaktig i
samhället.
Verksamhetens förslag
Verksamheten föreslår att erbjuda boendestöd avgiftsfritt under max två månader och
därefter en fast avgift på 300 kronor per månad. Det ger möjlighet för personer med
behov att få prova boendestöd en period.
Det kan ge bättre förutsättningar för det motivationsarbete som många gånger behövs
för att personer med behov ska ta emot boendestöd. Det kan även underlätta det
uppsökande och förebyggande arbetet om boendestöd kan erbjudas avgiftsfritt initialt
under en kortare period där brukaren kan få information och större inblick i vilket stöd
som finns att få.
Att införa en fast avgift per månad oavsett omfattning av insatser bidrar till en större
flexibilitet och möjlighet att anpassa stödet utifrån brukarens mående som kan växla och
variera över tid. Det kan jämföras med avgiften för hemsjukvård som också kan variera
över tid, allt från dagliga insatser till att bara omfattas av en insats per vecka.
Förslaget är en fast avgift för boendestöd på 300 kronor per månad. Om brukaren har
behov av andra insatser räknas avgiften för boendestödet in i maxtaxan. Möjlighet finns
att ansöka om avgiftsbefrielse om inkomst saknas. Alternativet att införa samma taxa
som hemtjänst kommer sannolikt leda till att fler tackar nej och avböjer insatser trots att
personen kan ha mycket stort behov av stöd.
Ekonomi
Avgift för boendestöd innebär ingen större intäkt för kommunen. Förutsatt att 30
brukare betalar en avgift kan kommunens intäkter uppgå till ca 100 000 kr/år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorschef omsorg

Maria Ottoson Lundström
Verksamhetschef Stöd och omsorg
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Förslag till beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Införa en avgiftsmodell för boende stöd som innebär en fast avgift per månad med
möjlighet att få prova insatsen avgiftsfritt under max två månader
2. Fastställa avgiften år 2021 till 300 kronor
3. Utvärdera effekt och konsekvens av avgiftsmodellen hösten 2022
Sammanfattning av ärendet
Boendestöd är en individuellt behovsbedömd insats enligt socialtjänstlagen,
4 kap § 1, som riktar sig till personer med psykisk, neuropsykiatrisk och eller intellektuell
funktionsnedsättning. Även personer med psykisk funktionsnedsättning och samtidigt missbruk
(samsjuklighet) kan ha behov av boendestöd.
Boendestödet anpassas till den enskildes behov av och möjligheter att utveckla ett fungerande
vardagsliv. Eftersom behoven och önskemålen om stöd ser väldigt olika ut så är boendestöd en
insats som har ett mångsidigt innehåll och är individuellt utformat. Boendestöd är en praktisk,
pedagogisk och social insats som syftar till att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och
ute i samhället. Boendestöd ska präglas av hög grad av delaktighet. Boendestödjaren stödjer den
enskilde i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor och boendestödjaren
arbetar med, inte åt, den som behöver stöd.
Enligt 3 kap. 4 § i SoL ska socialnämnden i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänsten
och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. Kommunen är skyldig att genom uppsökande
verksamhet främja goda levnadsförhållanden för personer med psykisk funktionsnedsättning (5
kap. 8 § SoL). Socialstyrelsen anser att kommunernas uppsökande och förebyggande arbete
behöver utvecklas för att fler personer med psykisk ohälsa, som har stora och ej tillgodosedda
behov ska nås av adekvata insatser.
”Personer med psykisk sjukdom kan ofta ha svårigheter att själv söka den hjälp de behöver. Det

uppsökande arbetet är en av grundbultarna för att dessa personer, med många gånger
sammansatta behov, ska nås av samhällets utbud av insatser och få möjlighet till delaktighet i
samhället. Det uppsökande arbetet kan sägas vara ett verktyg för att sänka trösklarna för
människor i riskgrupper för att få hjälp. För unga personer kan arbetet vara av stor betydelse för
att förhindra en utveckling av långvarig och allvarlig psykisk sjukdom genom tidig upptäckt och
tidigt inledda insatser.”
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Boendestöd i Orust kommun
Boendestödet lades ner i Orust kommun 2013 och återinfördes igen i december 2021. Brukare
som erhåller boendestöd i Orust kommun är personer i ovan nämnda målgrupper.
Verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och i dagsläget har 22 personer boendestöd.
Ytterligare 11 personer som idag har hemtjänst väntas succesivt övergå till boendestöd och flera
ansökningar är under utredning.
Det har ännu inte fattats beslut om vilken avgift som ska gälla för boendestöd i Orust kommun.
Eftersom kommunen under ett antal år inte haft något boendestöd har personer med behov av
boendestöd istället erbjudits hemtjänstinsatser. Hemtjänstinsatsen är avgiftsbelagd utifrån nivåer
och baseras på inkomst med maxavgiften 2 139 kr.
I kommentarerna till 3 kap § 4 SoL, anges att när det gäller bistånd i form av stöd och hjälp får
inte den enskildes ekonomi avgöra om hon eller han ska få de insatser som finns behov av. Enligt
8 kap § 2 SoL har kommunerna dock rätt att ta ut en inkomstbaserad avgift för sådana insatser.
Sedan boendestödet upphörde och kommunen istället erbjudit stöd i form av hemtjänst har ett
antal personer tackat nej till insatsen, dels på grund av att man inte tycker hemtjänst är det stöd
man behöver men också på grund av svag ekonomi och att man inte anser sig ha råd.
Argument för och emot avgift för boende
Det finns argument som talar både för och emot att ta ut en avgift för boendestöd. I 35 av Västra
Götalands 49 kommuner är boendestöd gratis och i övriga 14 tar man ut en avgift för
boendestöd. I vissa kommuner tar man endast ut en symbolisk summa på 250 kronor per månad
och i andra kommuner är det en inkomstbaserad avgift som då kan bli upp till maxavgift 2 139
kronor i månaden. Ett par kommuner har infört en eller två månader avgiftsfritt boendestöd för
att personer som har behov men är tveksamma till insatsen ska få möjlighet att prova.
De kommuner som väljer att inte ta ut någon avgift alls för boendestöd uppger som främsta
anledning att många väljer bort insatsen trots ett stort behov av stöd. Bedömningen som görs är
att det på sikt medför behov av andra, större, insatser som skulle bli en mycket högre kostnad för
kommunen. Boendestöd fyller också en förebyggande funktion för personer som till följd av
psykisk funktionsnedsättning riskerar att förlora sin bostad. Avgift för boendestöd kan därmed ha
en motverkande effekt för kommunens uppsökande och motiverande arbete och kan därmed
komma att medföra merkostnader i form av köpta boendeplaceringar.
Kommuner som däremot väljer att ta ut avgift för boendestöd menar att om den ena insatsen är
kostnadsbefriad medan den andra är förenad med avgift kan det inte anses förenligt med
likabehandling för samtliga kommuninnevånare.
Kommuner som tar ut avgift jämför insatsen med hemtjänst, medan kommuner som inte tar ut
avgift jämför med andra insatser som till exempel om en person bor i servicebostad där
boendestöd ingår i insatsen eller med beroendestöd som är avgiftsfritt.
Andra argument är att avgiftsbelägga insatsen kan det bidra till att brukare kommer anstränga sig
till att själv vara delaktig och aktiv. Risken bedöms även minska att man behåller insatser längre
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än vad som behövs. Om möjligt en starkare motivation att bli självständig och klara sig utan
boendestöd i framtiden. Det kan också stärka individen att ”göra rätt för sig” och bidra till
välfärden, vilket är en del i att vara delaktig i samhället.
Verksamhetens förslag
Verksamheten föreslår att erbjuda boendestöd avgiftsfritt under max två månader och därefter en
fast avgift på 300 kronor per månad. Det ger möjlighet för personer med behov att få prova
boendestöd en period.
Det kan ge bättre förutsättningar för det motivationsarbete som många gånger behövs för att
personer med behov ska ta emot boendestöd. Det kan även underlätta det uppsökande och
förebyggande arbetet om boendestöd kan erbjudas avgiftsfritt initialt under en kortare period där
brukaren kan få information och större inblick i vilket stöd som finns att få.
Att införa en fast avgift per månad oavsett omfattning av insatser bidrar till en större flexibilitet
och möjlighet att anpassa stödet utifrån brukarens mående som kan växla och variera över tid.
Det kan jämföras med avgiften för hemsjukvård som också kan variera över tid, allt från dagliga
insatser till att bara omfattas av en insats per vecka.
Förslaget är en fast avgift för boendestöd på 300 kronor per månad. Om brukaren har behov av
andra insatser räknas avgiften för boendestödet in i maxtaxan. Möjlighet finns att ansöka om
avgiftsbefrielse om inkomst saknas. Alternativet att införa samma taxa som hemtjänst kommer
sannolikt leda till att fler tackar nej och avböjer insatser trots att personen kan ha mycket stort
behov av stöd.
Ekonomi
Avgift för boendestöd innebär ingen större intäkt för kommunen. Förutsatt att 30 brukare betalar
en avgift kan kommunens intäkter uppgå till ca 100 000 kr/år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08
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KS/2021:705

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Införa en avgiftsmodell för boende stöd som innebär en fast avgift per månad med möjlighet
att få prova insatsen avgiftsfritt under max två månader.
2. Fastställa avgiften år 2021 till 300 kronor.
3. Utvärdera effekt och konsekvens av avgiftsmodellen hösten 2022.
Sammanfattning av ärendet
Boendestöd är en individuellt behovsbedömd insats enligt socialtjänstlagen,
4 kap § 1, som riktar sig till personer med psykisk, neuropsykiatrisk och eller intellektuell
funktionsnedsättning. Även personer med psykisk funktionsnedsättning och samtidigt missbruk
(samsjuklighet) kan ha behov av boendestöd.
Boendestödet anpassas till den enskildes behov av och möjligheter att utveckla ett fungerande
vardagsliv. Eftersom behoven och önskemålen om stöd ser väldigt olika ut så är boendestöd en
insats som har ett mångsidigt innehåll och är individuellt utformat. Boendestöd är en praktisk,
pedagogisk och social insats som syftar till att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och
ute i samhället. Boendestöd ska präglas av hög grad av delaktighet. Boendestödjaren stödjer den
enskilde i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor och boendestödjaren
arbetar med, inte åt, den som behöver stöd.
Enligt 3 kap. 4 § i SoL ska socialnämnden i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänsten
och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. Kommunen är skyldig att genom uppsökande
verksamhet främja goda levnadsförhållanden för personer med psykisk funktionsnedsättning (5
kap. 8 § SoL). Socialstyrelsen anser att kommunernas uppsökande och förebyggande arbete
behöver utvecklas för att fler personer med psykisk ohälsa, som har stora och ej tillgodosedda
behov ska nås av adekvata insatser.
Boendestödet lades ner i Orust kommun 2013 och återinfördes igen i december 2021. Brukare
som erhåller boendestöd i Orust kommun är personer i ovan nämnda målgrupper.
Verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och i dagsläget har 22 personer boendestöd.
Ytterligare 11 personer som idag har hemtjänst väntas succesivt övergå till boendestöd och flera
ansökningar är under utredning. Det har ännu inte fattats beslut om vilken avgift som ska gälla
för boendestöd i Orust kommun.
Utskottet för omsorg beslutade 2021-06-15 § 53 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
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1. Införa en avgiftsmodell för boende stöd som innebär en fast avgift per månad med möjlighet
att få prova insatsen avgiftsfritt under max två månader.
2. Fastställa avgiften år 2021 till 300 kronor.
3. Utvärdera effekt och konsekvens av avgiftsmodellen hösten 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
telefon 0304-33 47 16
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt
SoL och LSS - Kvartal 1 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna statistikrapport kvartal 1 2021 för ej verkställda beslut enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre
månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från
dagen från avbrottet.
Rapportering kvartal 1 2021, SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)

3
13
0
11

Beslut
verkställt efter
3 mån.
3
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Sektor omsorg

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

1 / 2021

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

SoL, Äldre
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-12-22

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: Nej.

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Resursbrist, saknar ledig bostad. Har erbjudits specifikt önskat boende.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-09-25

2021-02-04 Återtagen ansökan.

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: Nej.

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2020-10-06.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-06-24

2021-03-19

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: Nej.

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Annat skäl. Hade kunnat verkställa beslutet tidigare, men ville ej flytta då hon var mitt uppe i
vaccination.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

Särskilt boende

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-04-14

2021-03-01

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: Nej.

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Resursbrist, saknar ledig bostad. Erbjudande skickat 2021-01-25. Kommunen avvaktat med
erbjudande pga pågående smitta.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

Dagverksamhet

Dok: UFO/Mall rapporteringsskyldighet/biståndsenheten

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-03-30

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Dagverksamheten har varit stängd till följd av Covid -19.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Dagverksamhet

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

Avbrott i verkställighet
2020-11-02

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Avbrott i verkställighet och där beslutet inte åter verkställts inom 3 månader. Dagverksamheten
har varit stängd till följd av Covid -19.

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

Dagverksamhet

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

Avbrott i verkställighet
2020-11-02

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Avbrott i verkställighet och där beslutet inte åter verkställts inom 3 månader. Dagverksamheten
har varit stängd till följd av Covid -19.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

Dagverksamhet

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

Avbrott i verkställighet
2020-11-02

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Avbrott i verkställighet och där beslutet inte åter verkställts inom 3 månader. Dagverksamheten
har varit stängd till följd av Covid -19.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Dagverksamhet

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

Avbrott i verkställighet
2020-11-02

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Avbrott i verkställighet och där beslutet inte åter verkställts inom 3 månader. Dagverksamheten
har varit stängd till följd av Covid -19.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Dagverksamhet

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

Avbrott i verkställighet
2020-11-02

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Avbrott i verkställighet och där beslutet inte åter verkställts inom 3 månader. Dagverksamheten
har varit stängd till följd av Covid -19.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

Dagverksamhet

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

Avbrott i verkställighet
2020-11-02

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Avbrott i verkställighet och där beslutet inte åter verkställts inom 3 månader. Dagverksamheten
har varit stängd till följd av Covid -19.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

Dagverksamhet

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

Avbrott i verkställighet
2020-11-02

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Avbrott i verkställighet och där beslutet inte åter verkställts inom 3 månader. Dagverksamheten
har varit stängd till följd av Covid -19.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Dagverksamhet

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

Avbrott i verkställighet
2020-11-02

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Avbrott i verkställighet och där beslutet inte åter verkställts inom 3 månader. Dagverksamheten
har varit stängd till följd av Covid -19.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Dagverksamhet

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

Avbrott i verkställighet
2020-11-02

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Avbrott i verkställighet och där beslutet inte åter verkställts inom 3 månader. Dagverksamheten
har varit stängd till följd av Covid -19.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Dagverksamhet

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

Avbrott i verkställighet
2020-11-02

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Avbrott i verkställighet och där beslutet inte åter verkställts inom 3 månader. Dagverksamheten
har varit stängd till följd av Covid -19.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Dagverksamhet

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

Avbrott i verkställighet
2020-11-02

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Avbrott i verkställighet och där beslutet inte åter verkställts inom 3 månader. Dagverksamheten
har varit stängd till följd av Covid -19.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-09-04

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: NEJ

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2020-10-05. Nytt erbjudande kommer gå 2021-01-25

SoL Socialpsykiatri/IFO
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:
Avslutat utan verställan 2021-02-28

2019-03-01

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:
Resursbrist. Avslutat nu då personen varit onåbar under en längre tid. Har nu beviljats boendestöd.

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-02-26

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:
Resursbrist. Avslutat nu, personen har nu beviljats boendestöd.

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:
Avslutat utan verkställan 2021-01-05

2019-10-14

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:
Resursbrist . Avslutat då personen fått boendestöd.

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:
Avslutat utan verkställan 2021-02-28

2020-06-11

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:
Tackat nej till erbjudande
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-09-05

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:
LVM/SiS 2020-12-04
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-08-17
Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:
Resursbrist

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

LSS
Man eller kvinna:

Man
Beslutsdatum:
2019-02-14

Typ av insats:
9 § 9 Boende vuxna
Verkställt datum:

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Tackar nej

Man eller kvinna:

Kvinna
Beslutsdatum:
2020-11-19

Typ av insats:
Ledsagarservice
Verkställt datum:

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Resursbrist

Man eller kvinna:

Kvinna
Beslutsdatum:
2020-12-11

Typ av insats:
Avlösarservice i hemmet
Verkställt datum:

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Resursbrist

Man eller kvinna:

Man
Beslutsdatum:
2020-10-05

Typ av insats:
9 § 6 Korttidsvistelse
Verkställt datum:

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Resursbrist

Man eller kvinna:

Kvinna
Beslutsdatum:
2020-12-11

Typ av insats:
Ledsagarservice
Verkställt datum:

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Resursbrist

Man eller kvinna:

Kvinna
Beslutsdatum:
2020-12-07

Typ av insats:
9 § 6 Korttidsvistelse
Verkställt datum:

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Resursbrist

Man eller kvinna:

Man
Beslutsdatum:
2020-09-14

Typ av insats:
9 § 6 Korttidsvistelse
Verkställt datum:

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Annat skäl. Väntar plats i närområde

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: NEJ

Man eller kvinna:

Kvinna
Beslutsdatum:
2020-07-07

Typ av insats:
9 § 4 Kontaktperson
Verkställt datum:

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Resursbrist

Man eller kvinna:

Man
Beslutsdatum:
2019-04-15

Typ av insats:
9 § 4 Kontaktperson
Verkställt datum:

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Tackar nej. Vill inte tilldelas kontaktperson under pandemin.

Man eller kvinna:

Kvinna
Beslutsdatum:
2019-03-28

Typ av insats:
9 § 4 Kontaktperson
Verkställt datum:

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Resursbrist. Vill inte tilldelas kontaktperson under pandemin.

Man eller kvinna:

Kvinna
Beslutsdatum:
2020-01-16

Typ av insats:
9 § 4 Kontaktperson
Verkställt datum:

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Resursbrist.

Man eller kvinna:

Man
Beslutsdatum:
2019-12-16

Typ av insats:
9 § 4 Korttidsvistelse
Verkställt datum:

2020-11-12

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: NEJ

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Annat skäl. Beslut om utökning av bef. verkställighet, inväntar plats på detta korttidshem.

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för omsorg

2021-06-15

§ 58
KS/2021:702
Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och
LSS - Kvartal 1 2021
Förslag till beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 1 2021 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4
kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har
skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Rapportering kvartal 1 2021, SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

3
13
0
11

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2021-06-08
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Beslut
verkställt efter
3 mån.
3

4
0
1

Totalt
rapporterade/
verksamhet

6
17
0
12

1

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-06-30

§ 186
KS/2021:702
Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och
LSS - Kvartal 1 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 1 2021 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4
kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har
skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Utskottet för omsorg beslutade 2021-06-15 § 58 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna statistikrapport kvartal 1 2021 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Rapportering kvartal 1 2021, SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

3
13
0
11

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2021-06-08
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Beslut
verkställt efter
3 mån.
3

4
0
1

Totalt
rapporterade/
verksamhet

6
17
0
12

1

Datum

Diarienummer

2021-04-28

KS/2021:346

1(1)

Kommunförvaltningen
Jonatan Lööf
telefon 0304-33 42 00
e-post: jonatan.loof@orust.se

Motion gällande segelfartyget Westkust
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28.
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Orust har inkommit med en motion daterad 2021-03-04:
”Motion gällande segelfartyget Westkust”
Liberalerna föreslår med denna motion att kommunstyrelsen ger ett uppdrag till
Utskottet för Samhällsutveckling som har ansvar för kultur och fritid samt
föreningsbidrag, att se över möjligheterna att stödja Westkusts seglingsverksamhet.
Bedömning
Orust skolfartygsförening, ägare av segelfartyget Westkust är registrerad i Orust
kommuns föreningsregistrering och söker årligen om stöd för deras verksamhet. Under
2020 betalade fritidsenheten ut stöd till föreningen för driftstöd hyrd lokal om 56 086
kr, aktivitetsstöd om 1 991 kr samt investeringsstöd om 17 025 kr. Under 2021 har
driftstöd för hyrd lokal om 66 186 kr samt aktivitetsstöd om 378 kr betalats ut.
Enligt föreningsstödreglerna, antagen av kommunfullmäktige 2017-02-09 § 4, kan inte
fritidsenheten besluta om stöd för något annat ändamål än de som är fastslagna. Inte
heller har enheten budgeterade medel för att stödja skolelevers möjlighet till att segla
tillsammans med sina lärare.
Vi bedömer därför att motionen avslås eftersom föreningen redan stöds enligt de
fastslagna föreningsstödsreglerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-28
Beslutet skickas till
Liberalerna Orust
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef samhällsutveckling

Malin Andersson
Enhetschef Fritid

Rickard Wennerberg
Enhetschef Kultur

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

§ 124
Motion gällande segelfartyget Westkust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-14

KS/2021:346

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28.
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Orust har inkommit med en motion daterad 2021-03-04:
”Motion gällande segelfartyget Westkust”
Liberalerna föreslår med denna motion att kommunstyrelsen ger ett uppdrag till Utskottet för
Samhällsutveckling som har ansvar för kultur och fritid samt föreningsbidrag, att se över
möjligheterna att stödja Westkusts seglingsverksamhet.
Orust skolfartygsförening, ägare av segelfartyget Westkust är registrerad i Orust kommuns
föreningsregistrering och söker årligen om stöd för deras verksamhet. Under 2020 betalade
fritidsenheten ut stöd till föreningen för driftstöd hyrd lokal om 56 086 kr, aktivitetsstöd om 1
991 kr samt investeringsstöd om 17 025 kr. Under 2021 har driftstöd för hyrd lokal om 66 186 kr
samt aktivitetsstöd om 378 kr betalats ut.
Enligt föreningsstödreglerna, antagen av kommunfullmäktige 2017-02-09 § 4, kan inte
fritidsenheten besluta om stöd för något annat ändamål än de som är fastslagna. Inte heller har
enheten budgeterade medel för att stödja skolelevers möjlighet till att segla tillsammans med sina
lärare.
Motionen bör avslås eftersom föreningen redan stöds enligt de fastslagna föreningsstödsreglerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-28
Beslutet skickas till
Liberalerna Orust

1

RESERVATION - PUNKT 33
Motion gällande segelfartyget Westkust, KS/2021:346
Vi önskar bifalla motionen. Vi ser det som berömvärt och ett bra initiativ av Liberalerna att försöka bevara
våra ungdomars möjligheter att i någon form kunna fortsätta att kunna ta del av det kulturarv här på Orust
som seglingarna med T/S Westkust varit. Vi tycker dock att det är märkligt att de liberaler som skrivit
under motionen inte röstade på att bifalla densamma.
Miljöpartiet och Centerpartiet

Comfact Signature Referensnummer: 1139456

SIGNATURSIDA
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

Catharina Bråkenhielm
E-post (catharina.brakenhielm@orust.se)
d4b041f6fef64323873d689d63df4dda
2021-07-02 17:44:15 +02:00

NAMN:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

Lars Larsson
E-post (lars.larsson@orust.se)
c34d541163d34c11b7477f999bc65da1
2021-07-05 09:56:19 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-07-05 09:56:20 +02:00
Ref: 1139456
www.comfact.se
Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 1139456

Sida 1/1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 195
Motion gällande segelfartyget Westkust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-30

KS/2021:346

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen med hänvisning till tjänsteskrivelse 2021-04-28.
Reservationer
Kia Nordqvist (MP), Lars Larsson och Maria Sörkvist (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet
till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Orust har inkommit med en motion daterad 2021-03-04:
”Motion gällande segelfartyget Westkust”
Liberalerna föreslår med denna motion att kommunstyrelsen ger ett uppdrag till Utskottet för
Samhällsutveckling som har ansvar för kultur och fritid samt föreningsbidrag, att se över
möjligheterna att stödja Westkusts seglingsverksamhet.
Orust skolfartygsförening, ägare av segelfartyget Westkust är registrerad i Orust kommuns
föreningsregistrering och söker årligen om stöd för deras verksamhet. Under 2020 betalade
fritidsenheten ut stöd till föreningen för driftstöd hyrd lokal om 56 086 kr, aktivitetsstöd om 1
991 kr samt investeringsstöd om 17 025 kr. Under 2021 har driftstöd för hyrd lokal om 66 186 kr
samt aktivitetsstöd om 378 kr betalats ut.
Enligt föreningsstödreglerna, antagen av kommunfullmäktige 2017-02-09 § 4, kan inte
fritidsenheten besluta om stöd för något annat ändamål än de som är fastslagna. Inte heller har
enheten budgeterade medel för att stödja skolelevers möjlighet till att segla tillsammans med sina
lärare.
Motionen bör avslås eftersom föreningen redan stöds enligt de fastslagna föreningsstödsreglerna.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-06-14 § 124 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-28.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-28
Motion daterad 2021-03-04
Förslag till beslut på sammanträdet
Kia Nordqvist (MP), med instämmande av Lars Larsson, Maria Sörkvist (C) och Mikael Relfsson
(FO), föreslår att kommunstyrelsen överlämnar följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Tillstyrka motion daterad 2021-03-04.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att ytterligare se över möjligheterna att stödja T/S Westkusts
seglingsverksamhet, utöver de medel som kan beviljas på grundval av föreningsstödsreglerna.

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-30

Beslutsgång
Ordförande ställer utskottet för samhällsutvecklings förslag mot Kia Nordqvists (MP) förslag och
finner att kommunstyrelsen bifallit utskottets förslag.
Omröstning begärs
Ordförande godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Nej-röst för Kia Nordqvists (MP) förslag.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för utskottets förslag och 5 nej-röster för Kia Nordqvists (MP) förslag, har
kommunstyrelsen bifallit utskottet för samhällsutvecklings förslag. Hur var och en har röstat
framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Fritidsenheten

2

Datum

2021-06-22

Diarienummer

KS/2021:428

1(2)

Kommunförvaltning
Ronny Svensson
telefon 0304-33 41 98
e-post: ronny.svensson@orust.se

Motion om projekt för att få fler att bo och driva företag på landsbygden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå motionen, med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-06-22.
Sammanfattning av ärendet
I motion daterad 2021-03-30 föreslår Peter Kristensson (C) att Orust kommun
genomför ett projekt med kartläggning av obebodda fastigheter, så kallade ödehus, samt
att dessa matchas med potentiella intressenter. I denna matchningsprocess ska
kommunen ha rollen av en facilitator, då det är intressenter och fastighetsägare som
fattar de faktiska besluten om att köpa, sälja, hyra eller hyra ut bostäder.
Peter Kristensson (C) hänvisar till liknande projekt som genomförts ibland annat i
Falkenbergs, Hylte och Laholms kommuner, i syfte att få fler kommuninvånare och
locka företagare till landsbygden.
Utredning
Att inventera fastighetsbestånd på landsbygder är något som pågår eller har gjorts i olika
delar av landet. I motionen nämns kommuner i Halland.
En kontakt har skett med Falkenbergs kommun. Att inventera ödehus eller Lev din
dröm som projektet döptes till, startade för cirka 5 år sedan. Idén var att inventera
tomma fastigheter med hjälp av olika register. Efter ett omfattande utredningsarbete
hittades ett antal fastigheter som kommunen sedan försökte nå ägarna till.
Det var mycket resurser som lades på detta i den kommunala organisationen som
utredningsresurser, näringslivsenhet, VA, GIS med flera. Kommunen använde sig även
av byalag, vägföreningar, samhällsföreningar med flera.
Utifrån det som sammanställts gjordes en kampanj om att bo och verka på landet.
Eftersom detta var ett ganska nytt grepp så fick det bra genomslag och kommunen fick
ta emot många frågor om projektet och förfrågningar om hus. Det gjorde att även
kommunerna Hylte och Laholm gick med i projektet.
Projektet finns kvar idag även om det inte är högt upp i prioriteringslistan. Dagens
behov ser annorlunda ut än när projektet startade. Idag är de viktiga frågorna bland
annat kollektivtrafik/mobilitet, bostadsbyggande med flera frågor.
En studie genomförd 2020 av sju kommuner tillsammans med Dalslands folkhögskola
om inflyttning för hållbar landsbygd konstateras i några av slutsatserna att
mäklarfirmorna inte ser ödehus som en stor marknad, att tomma hus är en möjlighet i
begränsad omfattning för inflyttning och exempelvis kulturbyggnadsvård samt att
människor är generellt obenägna att hyra ut eller sälja sina ”tomma hus”.

Comfact Signature Referensnummer: 1140669

Datum

2021-06-22

Diarienummer

KS/2021:428

2(2)

Anledningen till att ett ödehus är just öde har många gånger en förklaring där
kommunen inte kan spela en roll (arv, ingen som tar över, rättsliga frågor). Det krävs en
stor resurs för att få fram denna lista, leta ägare, uppmana till försäljning och så vidare.
Inflyttningen till Orust är hög men också utflyttningen. I exempelvis projekt som
Tur&Retur samt Företagsarenor väst har det visat sig att kollektiva resor,
grannskapskontor och möjligheten att få ihop livspusslet som gör att man bor kvar är
prioriterade frågor idag. Områden som kommuner likande Orust har samma
intresseområden och det är frågor som är viktiga för landsbygdsutvecklingen. Orust har
ett högt antal företag och det startas många nya. Flera företag har också sitt säte på
landsbygd. Orust har en av Sverige mest tätbebyggda landsbygder.
Erfarenheter från kommuner som arbetat med projekt som handlat om fastigheter visar
att det är viktigt att tänka till hur det ska genomföras, inte minst samarbete med mäklare.
Det är ett tidskrävande arbete och syftet med inventeringen bör noga klarläggas. Arbetet
med att kartlägga, plocka fram underlag, skicka ut förfrågningar, samordna och så vidare
kräver en resursförstärkning på uppskattningsvis en halvtidstjänst under sex till nio
månader.
Bedömning
Utifrån givna budgetramar finns inte möjligheten att starta ett projekt i enlighet med
motionärens beskrivning och önskemål.
Det finns även redan pågående projekt som syftar till att främja inflyttning, långsiktigt
boende och företagande i Orust kommun. Dessa projekt har bedömts vara
ändamålsenliga utifrån Orusts specifika förutsättningar och kontext, förhoppningsvis
kan dessa prioriteras för att kunna fortsätta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-22
Motion daterad 2021-03-30
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Sophia Vikström
Utvecklingschef

Ronny Svensson
Kommunutvecklare
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-08-11

§ 124
KS/2021:428
Motion om projekt för att få fler att bo och driva företag på landsbygden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå motionen, med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-06-22.
Reservationer
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) reserverar sig skriftligt till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
I motion daterad 2021-03-30 föreslår Peter Kristensson (C) att Orust kommun genomför ett
projekt med kartläggning av obebodda fastigheter, så kallade ödehus, samt att dessa matchas med
potentiella intressenter. I denna matchningsprocess ska kommunen ha rollen av en facilitator, då
det är intressenter och fastighetsägare som fattar de faktiska besluten om att köpa, sälja, hyra eller
hyra ut bostäder.
Peter Kristensson (C) hänvisar till liknande projekt som genomförts ibland annat i Falkenbergs,
Hylte och Laholms kommuner, i syfte att få fler kommuninvånare och locka företagare till
landsbygden.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Larsson (C), med instämmande av Kia Nordqvist (MP), yrkar bifall till motionen.
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställe förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
Omröstning begärs
Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Nej-röst för Lars Larssons (C) förslag till beslut.
Ja-röst för Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Med 2 ja-röster för Lars Larssons (S) förslag och 3 nej-röster för Britt-Marie Andrén-Karlssons
(S) förslag har arbetsutskottet bifallit Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
Hur var och en röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-22
Motion daterad 2021-03-30
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten

1

RESERVATION punkt 5 - Kommunstyrelsen 25 augusti 202
Motion om projekt för att få er att bo och driva företag på landsbygden
Vi yrkar bifall till motionen
Att kommunen hjälper till och är en länk till att förmedla sk. öde hus och öde lokaler för att
på så sett stärka in yttning och företagande på ön anser vi är väl använda tjänstepersonstimmar.
Det leder till er skattebetalare, ett starkare näringsliv och nya arbetstillfällen.
Det är ett projektförslag som ligger helt rätt i tiden då intresset bland personer ”mitt i livet”
för att bo på landsbygden nu ökar.
Kostnaden för den uppskattade resursförstärkningen med en halvtidstjänst under några
månader skall ställas mot nya skatteintäkter och då inser en det för kommunen är en vinst

.
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Centerpartiet och Miljöpartiet

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-08-25

§ 204
KS/2021:428
Motion om projekt för att få fler att bo och driva företag på landsbygden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen, med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-06-22.
Reservationer
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) reserverar sig skriftligt till förmån för eget förslag.
Martin Oscarsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I motion daterad 2021-03-30 föreslår Peter Kristensson (C) att Orust kommun genomför ett
projekt med kartläggning av obebodda fastigheter, så kallade ödehus, samt att dessa matchas med
potentiella intressenter. I denna matchningsprocess ska kommunen ha rollen av en facilitator, då
det är intressenter och fastighetsägare som fattar de faktiska besluten om att köpa, sälja, hyra eller
hyra ut bostäder.
Peter Kristensson (C) hänvisar till liknande projekt som genomförts ibland annat i Falkenbergs,
Hylte och Laholms kommuner, i syfte att få fler kommuninvånare och locka företagare till
landsbygden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-11 § 124 att föreslår kommunstyrelsen att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå motionen, med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-06-22.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-22
Motion daterad 2021-03-30
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Larsson (C), med instämmande av Maria Sörkvist (C) och Kia Nordqvist (MP), yrkar bifall
till motionen.
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), med instämmande av Anders Arnell (M), yrkar avslag till
motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt BrittMarie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Larssons (C) förslag till beslut.
Nej-röst för Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
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Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Lars Larssons (S) förslag och 10 nej-röster för Britt-Marie Andrén-Karlssons
(S) förslag har kommunstyrelsen bifallit Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
Hur var och en röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten

2

Datum

Diarienummer

2021-07-26

KS/2021:853

1(2)

kommunförvaltningen
Nina Hansson
telefon 0304-334158
e-post: nina.hansson@orust.se

Beslut om förvärv av fastigheten Henån 1:100
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förvärv av Henån 1:100 med en total köpeskilling om 3 100 000
kronor enligt köpekontrakt, bilaga 1.
2. Finansiering sker inom ramen för 2021 års investeringsbudget (2021-03-11 § 25,
KS/2019:1647).
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har erbjudits att köpa fastigheten Henån 1:100 för 3 100 000 kronor och
förvaltningen bedömer köpet som strategiskt viktigt och köpesumman som rimlig.
Godkänt planprogram för Henåns centrum föreslår ett mer effektivt nyttjande av
central mark. Aktuell fastighet ligger inom detta område och kan genom kommunens
planläggning ges möjlighet att utvecklas för flerbostadshus med möjlighet till handel och
service.
Inom årets investeringsbudget finns 6,1 mnkr avsatt för strategiska markinköp.
Bedömningen är att budgeten inte räcker i år då kommunen redan gjort flera strategiska
markinköp. Trots att budgeten för strategiska markinköp är förbrukad är bedömningen
tillsammans med ekonomienheten att det finns utrymme att prioritera in nya
investeringar inom ramen för den totala investeringsbudgeten i enlighet med våra
ekonomistyrningsprinciper, riktlinjer för investeringar och den senaste delårsrapporten
per sista april.
Utredning
Nuläge
Fastighetsägaren till Henån 1:100 har kontaktat kommunen och erbjudit köp av
fastigheten. Fastigheten är belägen på Södra Strandvägen alldeles intill busstationen och
båtbyggargymnasiet där förvaltningen planerar att anlägga en ny parkering. Fastigheten
ligger inom området för den pågående detaljplanen Henån Centrum Södra. Fastigheten
är bebyggd med ett bostadshus byggt 1937 i bra skick.
Bedömning
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark framgår
bland annat följande: ”Det är av stor vikt att kommunen har en god framförhållning när
det gäller förvärv av strategisk mark så att kommunen innehar en markreserv som
tillgodoser kommande behov av bostads- och verksamhetsområden samt infrastruktur.
Kommunen bör därför aktivt bevaka den öppna fastighetsmarknaden och genomföra
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strategiska markförvärv.” Ett beslut om att förvärva fastigheten Henån 1:100 har stöd i
kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
Efter möte med ägaren till Henån 1:100 har kommunen erbjudits köpa fastigheten för
3 100 000 kronor. Förvaltningen bedömer att köpeskillingen är skälig utifrån
byggnadens skick och fastighetens strategiska läge i centrala Henån. Fastigheten bedöms
kunna utnyttjas mer effektivt än idag och godkänt planprogram för Henåns centrum
föreslår ett kvarter med mindre flerbostadshus med möjlighet till handel och service.
Inom årets investeringsbudget finns 6,1 mnkr avsatt för strategiska markinköp.
Bedömningen är att budgeten inte räcker i år då kommunen redan gjort flera strategiska
markinköp. I delårsrapporten för perioden januari-april var bedömningen att
kommunens samlade investeringar kommer att bli 19,1 mnkr lägre än budgeten på 136,7
mnkr. Trots att budgeten för strategiska markinköp är förbrukad är bedömningen
tillsammans med ekonomienheten att det finns utrymme att prioritera in nya
investeringar eller tidigarelägga planerade projekt inom ramen för den totala
investeringsbudgeten i enlighet med våra ekonomistyrningsprinciper och riktlinjer för
investeringar. Utrymmet och den senaste investeringsprognosen bygger på
bedömningen att några projekt har haft lägre utgifter än budgeterat och några projekt
flyttas fram under planperioden. Köpeskillingen för Henån 1:100 kan således prioriteras
och inrymmas inom ramen för 2021 års investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-26
Bilaga 1, Köpekontrakt
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsenheten
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
kommunförvaltningen
Nina Hansson
Mark och exploateringschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-08-11

§ 121
KS/2021:853
Beslut om förvärv av fastigheten Henån 1:100
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förvärv av Henån 1:100 med en total köpeskilling om 3 100 000 kronor enligt
köpekontrakt, daterat 2021-08-09.
2. Finansiering sker inom ramen för 2021 års investeringsbudget (2021-03-11 § 25,
KS/2019:1647).
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har erbjudits att köpa fastigheten Henån 1:100 för 3 100 000 kronor och
förvaltningen bedömer köpet som strategiskt viktigt och köpesumman som rimlig. Godkänt
planprogram för Henåns centrum föreslår ett mer effektivt nyttjande av central mark. Aktuell
fastighet ligger inom detta område och kan genom kommunens planläggning ges möjlighet att
utvecklas för flerbostadshus med möjlighet till handel och service.
Inom årets investeringsbudget finns 6,1 mnkr avsatt för strategiska markinköp. Bedömningen är
att budgeten inte räcker i år då kommunen redan gjort flera strategiska markinköp. Trots att
budgeten för strategiska markinköp är förbrukad är bedömningen tillsammans med
ekonomienheten att det finns utrymme att prioritera in nya investeringar inom ramen för den
totala investeringsbudgeten i enlighet med våra ekonomistyrningsprinciper, riktlinjer för
investeringar och den senaste delårsrapporten per sista april.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-26
Köpekontrakt daterat 2021-08-09
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsenheten
Ekonomienheten
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§ 203
KS/2021:853
Beslut om förvärv av fastigheten Henån 1:100
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna förvärv av Henån 1:100 med en total köpeskilling om 3 100 000 kronor enligt
köpekontrakt, daterat 2021-08-09.
2. Finansiering sker inom ramen för 2021 års investeringsbudget (2021-03-11 § 25,
KS/2019:1647).
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har erbjudits att köpa fastigheten Henån 1:100 för 3 100 000 kronor och
förvaltningen bedömer köpet som strategiskt viktigt och köpesumman som rimlig. Godkänt
planprogram för Henåns centrum föreslår ett mer effektivt nyttjande av central mark. Aktuell
fastighet ligger inom detta område och kan genom kommunens planläggning ges möjlighet att
utvecklas för flerbostadshus med möjlighet till handel och service.
Inom årets investeringsbudget finns 6,1 mnkr avsatt för strategiska markinköp. Bedömningen är
att budgeten inte räcker i år då kommunen redan gjort flera strategiska markinköp. Trots att
budgeten för strategiska markinköp är förbrukad är bedömningen tillsammans med
ekonomienheten att det finns utrymme att prioritera in nya investeringar inom ramen för den
totala investeringsbudgeten i enlighet med våra ekonomistyrningsprinciper, riktlinjer för
investeringar och den senaste delårsrapporten per sista april.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-11 § 121 att föreslår kommunstyrelsen att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Godkänna förvärv av Henån 1:100 med en total köpeskilling om 3 100 000 kronor enligt
köpekontrakt, daterat 2021-08-09.
2. Finansiering sker inom ramen för 2021 års investeringsbudget (2021-03-11 § 15,
KS/2019:1647).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-26
Köpekontrakt daterat 2021-08-09
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M) föreslår kommunstyrelsen att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Godkänna förvärv av Henån 1:100 med en total köpeskilling om 3 100 000 kronor enligt
köpekontrakt, daterat 2021-08-09.
2. Finansiering sker inom ramen för 2021 års investeringsbudget (2021-03-11 § 115,
KS/2019:1647).
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Arnells (M) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsenheten
Ekonomienheten
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BESLUT
2021-07-05
Dnr: 201-31193-2021

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
17 juni 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Orust
Parti: Kristdemokraterna
Ny ledamot: Ragnwi Marcelind
Ny ersättare: Helena Åström
Avgången ledamot: Theodor Helleberg
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
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Orust
Ledamot
Anders Persson
Ragnwi Marcelind *

Ersättare
1. Ove Marcelind
2. Helena Åström *

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.

Marina Fagermoen

David Forsberg
Kopia till
Orust kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Kristdemokraterna

