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

Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01.
2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en sänkt
skattesats med 10 öre jämfört med 2022.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för
verksamheterna samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande justeringar
av målen.
4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet finansiella mål
är tre mål istället för fyra mål.
5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel % av
verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av skatter och
statsbidrag.
6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning till
istället hållbart samhälle.
7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering.
8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2023 samt
preliminärt för 2024 och 2025.
9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av
budgeten och flerårsplanen.
10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt
kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom
ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.
11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt
miljö och byggnadsnämnden.
12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 2024
och 2025.
13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025.
14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2023.
15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor.
16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt
andra taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige.
17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick mot 2032,
bilaga 1.
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Sammanfattning av ärendet
Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna
för Orust kommun har tagit fram ett budgetförslag för 2023 med plan för 2024 och 2025.
Årets resultat budgeteras till ett överskott som följer det finansiella målet. Resultatnivån
under planperioden budgeteras till mellan 22-25 miljoner kronor, vilket motsvarar 2-2,3 %
av skatter och statsbidrag.
Budgeten innehåller en sänkt skattesats med 10 öre under år 2023, 10 öre under år 2024 och
15 öre under år 2025, sammantaget 35 öre under planperioden.
Budgetförslaget innehåller stora satsningar till verksamheterna. Från och med år 2023
tillförs sektorerna närmare 25 miljoner kronor i satsningar och dessutom närmare 35
miljoner kronor i pris- och löneökningar. Fram till och med år 2025 tillförs sektorerna totalt
36 miljoner kronor i satsningar. Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd tilldelas
driftbudgetramar per sektor. Myndighetsnämnderna har inget planerings- eller
verksamhetsansvar och tilldelas därför ingen budgetram.
Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 miljoner kronor för att
förbättra service och tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter och för att
förstärka utvecklingsenheten för att kunna arbeta mer offensivt med näringslivet och
turismfrågor.
Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 miljoner kronor för år 2023 och 6,6 miljoner
kronor för hela planperioden för volymförändringar inom förskola och skola samt för att
förstärka och utöka tidiga insatser genom utvecklad samverkan mellan skola och omsorg.
Målet är att ännu tidigare jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i
utanförskap.
Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 miljoner kronor för år 2023 och 19,7 miljoner
kronor för hela planperioden för volymförändringar inom äldreomsorg samt förstärkning på
förebyggande stödverksamheter såsom Klubb Busa och projekt Timmerhult. Klubb Busa
riktar sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och projekt Timmerhult syftar till att
både skapa meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför arbetsmarknaden
och för de med daglig verksamhet samt som ett led i vårt hållbarhetstänk för återbruk.
Dessutom tillförs sektorn en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till vissa personalgrupper.
Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 miljoner kronor för år 2023 och 2,6
miljoner kronor för hela planperioden för att höja investeringsbidraget till föreningar och
förstärkningar inom miljö- och bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten för att
höja servicenivån och till bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och
bättre möta näringslivets och kommunmedlemmarnas förväntningar. Likt vissa
personalgrupper inom sektor omsorg får medarbetare inom kost och lokalvården en
arbetsmiljösatsning på arbetsskor.
Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. Från år 2023 ingår
hållbarhetsarbetet tydligare med Agenda 2030 i målstyrningen. De finansiella målen för god
ekonomisk hushållning, som ändras från fyra mål till tre är utifrån förutsättningarna i
budgeten möjliga att uppnå under hela planperioden. Likviditetsmålet som försvinner som
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eget mål följs löpande upp i finansrapporten. Likviditeten är en ögonblicksbild och är
ovanlig som finansiellt mål. Mätningen av det finansiella målet för resultatet ändras för att
bättre jämföras med andra kommuner.
Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 625 miljoner kronor,
varav högst 210 miljoner kronor för år 2023. Satsningar sker bland annat på två nya
förskolor, ombyggnad och utbyggnad av reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny
brandstation, ny gruppbostad samt gång- och cykelvägar.
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden
beräknas öka med högst 85 miljoner kronor för 2023 och 263 miljoner kronor under
planperioden till totalt en nivå på 803 miljoner kronor i slutet av år 2025.
I vår lokalförsörjningsprocess beslutar fullmäktige årligen i samband med budgeten om en
övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som blickar 5-10 år framåt, se bilaga 1.
Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investeringsbudget och i den operativa
lokalplaneringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02
Majoritetens förslag till budget 2023 med plan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan för 2023-2027 med utblick mot 2032 daterad 2022-06-01
Samverkansprotokoll enligt MBL §11 och 19, Centrala samverkansgruppen 2022-06-09
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Revisorer

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef
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Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2032

OM LOKALFÖRSÖRJNINGSPLANEN
Kommunen ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och kvalitetsmässigt bra lokaler.
Lokaler är en strategisk stödfunktion till verksamheterna. För att få en bild över kommunens
lokalförsörjningsutveckling, både på kort och lång sikt, ska det finnas en kommunövergripande strategisk
lokalförsörjningsplan. Längst bak återfinns en beskrivning över processen.
Syftet med planen är att den ska utgöra ett verktyg för prioritering av lokalbehovet så att framtida
investeringsbehov och lokalkostnader kan ske med framförhållning och kostnadseffektivitet.
Basen för lokalförsörjningsplanen är respektive sektors årliga lokalförsörjningsplaner. Planen utgör en
bilaga till respektive sektors uppdragsdokument och detaljbudget. Sektorernas lokalförsörjningsplaner
sammanfattas till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. Den utgör underlag i budgetarbetet och
är en bilaga till fullmäktiges budget och flerårsplan. Utifrån planen och kommunens budgetarbete tas
beslut om vilka åtgärdsförslag som ska genomföras. Dessa bildar olika lokalprojekt.
För att skapa effektiva och ändamålsenliga lokaler som håller god kvalitet är det av stor vikt att
verksamheterna deltar aktivt i lokalförsörjningsarbetet vad gäller dimensionering och utformning av de
egna lokalerna. Det åligger alla verksamheter att ha en hög kostnadsmedvetenhet samt att aktivt söka
möjligheter att effektivisera lokalanvändningen och medverka till att beslutade lokaleffektiviseringar
genomförs. Lokalanvändningen ska, så långt det är möjligt, disponeras så att lokaler som inte behövs kan
frigöras för avyttring/avveckling.
Vid nyanskaffning eller ombyggnad av fastigheter ska lokaleffektivitet och flexibilitet prioriteras. Lokaler
ska i största möjliga mån möjliggöra olika typer av verksamheter. Samordnade lokallösningar ska
eftersträvas när det är möjligt. Nya lokaler ska utformas för aktuell verksamhet, men i beaktande ska också
förberedas/planeras för en eventuell framtida alternativ användning. Utgångspunkt, om inte annat
beslutats, är att all byggnation sker utifrån standardnivå.

BEFOLKNINGSPROGNOS OCH LOKALBEHOV
Kommunens bostadsförsörjningsprogram har stakat ut en riktning med målet 500 nya bostäder. Under
den närmaste 10 års perioden bedöms mer än 500 stycken bostäder bli klara, målet kommer därmed att
uppnås enligt bostadsförsörjningsprogrammet. Inom fem år bedöms cirka 350 stycken bostäder stå klara.
Om de planerade tomterna säljs och en nettoinflyttning sker på i snitt 90-110 personer per år beräknas
befolkningen, enligt den senaste prognosen (maj 2022) öka något fram till år 2025 och därefter minska till
ungefär samma nivå som idag, fast med en helt annan struktur med fler äldre och färre i arbetsför ålder.
Utifrån vår demografiska utveckling och framtida finansiering av välfärden såväl ekonomiskt som med
arbetskraft, behöver kommunen inflyttning då de är fler som dör än föds.
Antalet äldre ökar
Antal invånare över 80 år beräknas öka från drygt 1 100 personer 2021 till drygt 1 900 personer 2034. En
ökning med 65 %. Behovet av hemtjänstinsatser och särskilda boenden ökar för den enskilde efter 80 års
ålder. Efter 90 år ökar behovet än mer. Grundprincipen är att det enbart är individer med omfattande vård
och omsorgsbehov dygnet runt, som inte kan tillgodoses i hemmet, som är aktuella för en plats på vård
och omsorgboenden. Mot bakgrund av befolkningsprognosen är bedömningen att cirka 30 platser på
särskilt boende kommer att saknas fram till år 2035. Det går inte att effektivt inrymma dessa tillkommande
platser i något av de befintliga boendena. En behovsanalys pågår därför kring lämpligheten att bygga ett
nytt särskilt boende som kan byggas ut i etapper allt eftersom behovet ökar. Effektiviteten ökar ju fler
platser ett boende har. Nya trygghetsboende är också en åtgärd som kan vara ett mellanboende före plats
på särskilt boende.
Antalet barn ökar
Antalet barn i förskola och skola beräknas i den senaste prognosen ligga på en ganska oförändrad nivå
totalt sett, även om det förekommer förändringar mellan olika område och enskilda år. Födelsetalet
prognostiseras till ett genomsnitt av 117 barn per år. Behovet av förskoleplatser och till vilka orter är
svårprognostiserad. En kapacitetsutredning pågår för att klargöra vilken kapacitet det finns för fler barn
och elever i våra förskolor och skolor. Under de senaste åren har Henån, Svanesund och Varekil varit
orterna där det oftast varit fullt inom förskolan och där behovet snabbt skiftat från stor marginal på
förskoleplatser till överfullt. I gengäld har antalet förskolebarn i Ellös och Tvet sjunkit senaste åren.
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Blickar man framåt 10 år är bedömningen att antalet nya bostäder skapas främst i Henån och Svanesund
och att antalet förskoleplatser behövs utökas i dessa orter. Även Varekil kan behovet av fler
förskolaplatser öka eftersom många pendlare passerar Varekil och även där planeras för nya bostäder.
Planeringen har startat för en ny förskola i Svanesund som ska ersätta Sestervikens förskola samt möta
ökat behov av förskoleplatser. Även i Ellös är planeringen igång för en ny förskola som ska ersätta
befintlig förskola pga stort underhållsbehov. I samband med nya bostadsområden inom Henån bör en
eventuell ny förskola finnas med i planeringen framöver.
Behov av fler bostäder med särskild service
LSS-verksamheten kommer i framtiden att behöva ett större antal service- och gruppbostäder. Unga
personer med funktionsnedsättningar önskar i högre grad flytta hemifrån direkt efter gymnasiet och fler
önskar eget boende. Kommunen har ett ganska snabbt behov av en ny gruppbostad LSS. Det behövs
moderna gruppbostäder med lågaffektiv miljö för en bra boendemiljö för brukare och en trygg och säker
arbetsmiljö för personalen. En gruppbostad för personer med hög känslighet för ljud och andra intryck
har hög prioritet. Det kan vara personer som har utmanande beteenden i form av utagerande,
självskadande, har riskbeteende, är våldsam och störande. Orust kommun har i dagsläget inget boende
anpassat för denna målgrupp och köper därför externa boendeplatser till en årskostnad av flera miljoner
kronor.
Fram till och med 2025 beräknas 9 elever avsluta gymnasiesärskolan. Medellivslängden för personer med
funktionsnedsättning ökar och bor därför kvar längre på boende. Åtta personer som bor på kommunens
gruppbostäder idag är mellan 63 och 84 år. Daglig verksamhet har idag cirka 15 vuxna deltagare som bor
hemma hos sina föräldrar. När föräldrarna inte längre vill eller kan sköta omsorgen är bedömningen att
ungefär hälften av dessa kommer att ha behov av boende.
Ett behov som ökar är korttidsvistelse för barn och ungdomar. På Orust finns inget korttidsboende i
nuläget, vilket innebär att vi köper plats av privata utförare och andra kommuner till de som fått beslut om
insatsen. De barn och ungdomar som har insats idag är unga och bedömningen är att deras behov av
korttidsvistelse kommer att kvarstå under lång tid framöver. Att erbjuda korttidsvistelse underlättar för
närstående som idag skjutsar sina barn och ungdomar till andra kommuner. De beslut om korttidsvistelse
som finns idag gäller främst helger, skollov samt lägervistelse på sommaren. Idag har 20 barn och
ungdomar beslut om korttidsvistelse utanför hemmet och fler ansökningar väntas. Under 2022 planeras ett
korttidsboende för barn och unga att starta i Mollösund.
Den dagliga verksamheten på Åvägen är i behov av nya lokaler när dessa lokaler ska rivas. Bedömningen
är att rivning kommer ske först år 2023. Herrgården, fd gruppbostad LSS är enligt verksamhetens
bedömning ett bra alternativ att anpassa till verksamheten.
I kommunen finns för närvarande inget socialpsykiatriboende, det vill säga ett boende för personer med
psykiska funktionsnedsättningar som får sitt beslut via socialtjänstlagen (SOL). Det finns däremot
kostsamma externa placeringar för denna målgrupp. Målet är att starta ett psykiatriboende i början av år
2023 i fastigheten Ågården i Henån.
Övriga lokalbehov
Dagens räddningstjänst är lokaliserad på tre stationer och inte optimal. En utredning pågår om en ny
brandstation centralt på ön i Varekil.
Investering i nytt tillbyggt avloppsreningsverk är nödvändigt utifrån tillsynsmyndighetens krav och för en
på lång sikt effektivare drift. När nya Ellös reningsverk står klart har det kapacitet att ersätta samtliga
andra reningsverk på ön, som successivt fasas ut med början av de tre små reningsverken i Mollösund,
Barrevik och Hällevikstrand.
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NUVARANDE LOKALANVÄNDNNG
Kommunens totala lokalbestånd är cirka 90 000 m2. Knappt 10 % hyrs externt. Den totala hyreskostnaden
för såväl interna som externa fastigheter uppgår till cirka 90 mnkr per år. Kommun har få outhyrda
fastigheter.
Sektor lärande
Till största del bedrivs sektorns verksamheter i kommunens egna lokaler. Undantagen är öppna förskolan
och fyra lokaler som hyrs för förskolan (varav tre moduler). Det finns sju förskolor i kommunal regi och
tre förskolor i enskild regi. De kommunala förskolorna finns i Svanesund, Varekil, Ellös, Tvet och Henån.
Grundskolorna finns i våra fyra större orter. Därtill finns det tre fristående skolor. I Svanesund och Henån
finns våra kommunala högstadieskolor. I Henån finns vår kommunala vuxenutbildning och
gymnasieutbildning samt särskola. Den totala lokalkostnaden uppgår till cirka 44 mnkr.
Sektor omsorg
Inom sektorn bedrivs verksamheterna i lokaler som till 78 % ägs av kommunen och resterande 22 % hyrs
externt. Verksamheter som i huvudsak bedrivs i lokalerna är särskilda boende, gruppbostäder och daglig
verksamhet som är belägna i Henån, Svanesund, Ellös och Varekil. Lokaler används också till
arbetsmarknadsåtgärder, kontor, rehab och för hemtjänstens personal. Den totala lokalkostnaden uppgår
till cirka 34 mnkr per år.
En stor del av de inhyrda ytorna är vidareuthyrda som bostad åt de drygt 200 personer som har beslut om
ett särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Förutom ovanstående lokaler förfogar sektorn också över ett antal bostäder som
är så kallade sociala kontrakt. Våra särskilda boenden finns i Henån, Svanesund och Ellös. Gruppbostäder
LSS finns i Henån, Varekil och Svanesund.
Sektor samhällsutveckling
Sektor samhällsutvecklings lokaler nyttjas främst till kostproduktion, bibliotek, fritidsgårdar, föreningsliv,
räddningstjänst, förråd, hamnverksamhet, renings- och vattenverk, renhållning, kontor och
vidareuthyrning till externa hyresgäster. Den totala hyreskostnaden uppgår till cirka 9,5 mnkr.
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Sektor ledning och verksamhetsstöds lokalbestånd utgörs i huvudsak av kontorslokaler och
gemensamhetsytor. Den större delen av ytorna är förlagda till kommunhuset i Henån.
Digitaliseringsenhetens lokaler finns på Ängås skola i Svanesund. Totalt har sektor ledning och
verksamhetsstöd en årskostnad för lokaler på cirka 2 mnkr.
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Processbeskrivning lokalförsörjningsplan
Processen nedan beskriver kommunens arbete med lokalförsörjningsplanering och dess beslutsfattande.
Tidsplan investeringsprocess fastigheter/lokaler (LFP)
Funktion

Aktivitet/tid

Aktivitet/tid

Aktivitet/tid

År 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

Maj

Juni
Planering och
deltagande i projekt
LFP verkställs

Beräkning av investering och driftkostnad
i samverkan med fastighet och sektor

Förslag till LFP
och
investeringsbudget

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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Fastighetsinvesteringar lokalförsörjningsplan 2023-2025
Lokaloch investeringsplan
Tidsaxel indikerar investeringsår
Projekt

2022

2023

2024

Förskola Svanesund - nybyggnation
Ellös förskola - nybyggnation
Fler förskoleplatser i Henån?
Stödboende Ågården Henån - ombyggnation
Herrgården Henån - anpassningar till daglig verksamhet
Mollösunds kortidsboende LSS barn & unga - anpassningar
Modulboende - akut hemlöshet
Gruppbostad LSS - nybyggnation Henån (inkl. speciallägenheter)
Gruppbostad LSS - nybyggnation
Särskilt boende för äldre - nybyggnation Varekil?
Brandstation Varekil - nybyggnation

Tidsaxel indikerar investeringsår
Sektor omsorg
Sektor lärande
Sektor samhällsutveckling
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2025

Sektor omsorg
Sektor lärande
Sektor samhällsutveckling
Sektor ledning och verksamhetsstöd
2026
2027
2028

2029

2030

2031

2032

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

Plats
Årholmen

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

1. Föregående mötesanteckningar
2. Information från KS och KSAU
3. Information enligt MBL § 19
4. Information och beslut enligt MBL § 11
Majoritetens budgetförslag för 2023 presenterades vid föregående CSG och samverkas vid detta
tillfälle i enlighet med gällande samverkansavtal.
Majoritetens budgetförslag för 2023 presenterades vid föregående CSG och samverkas vid detta
tillfälle i enlighet med gällande samverkansavtal.
Ensidiga protokollsanteckningar från facken biläggs detta protokoll.
Kommunal förklarar sig oeniga till förslaget, se motivering i den ensidiga protokollsanteckningen.
LR väljer bort att förklara sig eniga eller oeniga men förklarar att arbetsgivaren fullgjort sin
förhandlingsskyldighet, se ensidig protokollsanteckning.
Lärarförbundet förklarar sig oeniga till förslaget, se motivering i Lärarförbundets ensidiga
protokollsanteckning.
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Vision väljer bort att förklara sig eniga eller oeniga men förklarar att arbetsgivaren fullgjort sin
förhandlingsskyldighet, se ensidig protokollsanteckning.

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

5. Övrigt
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Lärarförbundet Orust förklarar sig oenig med den styrande majoritetens
Budgetförslag 2023-2025.
Enligt o ciell statistik från Skolverket så har lärartätheten i Orust kommun
sjunkit från plats 43 (år 2018) till plats 255 (år 2021) av Sveriges 290
kommuner. Detta är ingenting som arbetsgivaren ska vara stolt över. Tvärt
om Den trenden måste brytas nu! Organisationen är slimmad till max!
Dessutom har lärarna på alla stadier vänt ut och in på sig själv för att kunna
fortsätta att bedriva undervisning och täcka upp för sjuka kollegor under två
år av pandemi. Pedagogerna i Orust kommun känner en stor trötthet och
behöver få en dräglig arbetssituation.
Ett led I den riktningen hade varit att satsa de äskade 3 - 4,5 miljoner kronor
till sektor Lärande för att med de medel kunna inrätta mindre barngrupper i
förskolan.
De minsta barnen har många gånger de de längsta dagarna samtidigt som
förskolans läroplan numera ställer högre krav på den pedagogiska
verksamheten. Ett bra sätt att stötta de minsta barnen i sin utveckling är att
skapa mindre barngrupper över större delen av dagen tre till fem dagar i
veckan.
Enligt förskolans Läroplan så ska varje barn få möjlighet att utvecklas i
positiv riktning så långt som det är möjligt efter sina egna förutsättningar. För
att kunna göra det så måste förutsättningarna nnas ute på förskolorna. De
första åren i förskolan är oerhört viktiga för att lägga en trygg grund och ett
gott självförtroende hos individen som hen sedan tar med sig upp genom
skolåren.
Med de stora barngrupper som är idag skapas inte den positiva lärmiljö som
eftersträvas. Stora barngrupper skapar stress för både pedagoger och barn.
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar försvinner inte trots att det är stort tryck på
förskoleplatser - det måste nnas balans mellan krav och resurser. Ett sätt
att skapa balans är att skjuta till de miljoner som det skulle kosta att skapa
mindre barngrupper större delen av dagen, de esta dagar i veckan.
Styrelsen
Lärarförbundet
Orust

fi

fl

fi

ffi

.

Orust

Synpunkter gällande förslag till budget år 2023

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

För Vision Orust
Marika Carlberg

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

Skolan måste i första hand ses som en viktig investering för
framtiden och inte som en kostnad, och det behöver
avspeglas i kommunala prioriteringar och i budgetarbetet.
Därför är det glädjande att se att förra årets satsning inte var
en engångsföreteelse. Extra välkommet är kompensationen
för volymökningen inom särskolan.
Efter år av sparbeting och en pandemi, som ställt enorma
krav, är lärarna och studievägledarna trötta, riktigt trötta.
Arbetsbelastningen är på sina håll ohållbar och tiden för
planering av undervisning har aldrig varit så knapp som den
är idag. Vi tar allt oftare del av KIA-rapporter som
beskriver en extremt tung arbetsbelastning kring extra resurskrävande elever i de yngre skolåren.
Dessa elever tenderar att bli fler för varje år och de omfördelningar som enheterna tvingas göra
påverkar verksamhetens kvalitet. Det är skolans uppgift att ge alla elever en god skolgång men om de
resurskrävande eleverna ökar i antal behöver man ta höjd för det i budgeten.
När det gäller lön på lärare så konstaterar vi att lärarutbildningen fortfarande är en olönsam
investering. Sacos årliga livslönerapport bekräftar gång på gång att många av lärarutbildningarna
innebär en ekonomisk förlustaffär för individen. När studielånen är betalda har lärare lägre lön än
många yrken som endast kräver gymnasieutbildning. Ska lärare få en livslön som gör det mödan värt
att utbilda sig så måste uppvärderingen av lärarlönerna fortsätta. Det är viktigare än någonsin för att vi
ska få fler att välja, stanna i och även återvända till läraryrket. Vi ser tyvärr att de strukturmedel som
årligen avsätts inte räcker och vi noterar att de sällan kommer de äldsta och mest erfarna lärarna till
del trots avtalets skrivningar om att premiera erfarenhet. Medellönen för LR:s medlemmar födda på
50-talet är 2.300 kr lägre än för medlemmar födda på 70-talet, vilket är helt orimligt! Med tanke på
det historiskt stora överskottet borde möjligheterna att rätta till den extremt skeva lönestrukturen vara
goda!
LR konstaterar att arbetsgivaren har fullgjort sin förhandlingsskyldighet.
Björn Gimbringer
Föreningsombud LR Orust
2022-06-08

Bilaga till budget 2023 med plan 2024-2025

Sektor omsorg
En av de största utmaningar vi har i välfärden är personalförsörjningen i framtiden.
Hur ska vi göra att den personal som arbetar vill arbeta kvar, och personalen som fyller 65 år ska orka
arbetar längre? Hur ska vi få fler som vill arbeta inom omsorgen?
Det är för få personer som söker omsorgsprogrammet.
Det behövs både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Både det som kan göras på Orust och
övergripande i landet. Lönen, en bra arbetsmiljö, tillräckligt med personal, chansen till
vidareutveckling, bra schema med tid för återhämtning och möjlighet att påverka det. Det finns många
saker vi kan göra för att personalen ska vilja arbeta i omsorgen på Orust. Det behövs göras
tillsammans med personalen som arbetar i verksamheten.
Det är det är ett fantastiskt bra arbete, givande och roligt att arbeta inom omsorgen. Men personalen
behöver rätt förutsättningar, många av Kommunalarna orkar inte arbeta kvar i omsorgen tills man blir
pensionär på grund av stress och dålig arbetsmiljön. Sju av tio Kommunalare blir fattigpensionären
enligt heltidsresan. Det måste ändras på.
Sjuktalen är höga, det var de innan covid-19 också, nu har personalen haft två tuffa år och står inför en
riktigt tuff sommar så det stora utmaningar om vi ska klara detta.
Det arbetas med att sänka sjuktalen men det behövs fler insatser.
Ni politiker har fattat ett beslut att när man har varit sjuk fem gånger på en tolvmånadsperiod ska man
till företagshälsovården det är bra, man behöver se vad problemet är. Är det arbetsmiljön kan man göra
någonting där? Eller väntar man på ex. en operation. Sedan har ni som politiker även fattat ett beslut
det ska vara ett första dags intyg när man varit sjuk sex gånger, det gör inte personalen friskare, man
måste ta reda på orsakerna till varför man är sjuk. Eventuellt sätta in åtgärder på både individuellt och
på arbetsplatsen.
Orust Kommun arbetar tillsammans med Sunt arbetsliv.
Sunt arbetslivs friskfaktorer
 Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
 Delaktighet och möjlighet att påverka beslut
 En välutvecklad kommunikation och feedback
 Ett välfungerande SAM systematiskt arbetsmiljö arbete i vardagen
 En välfungerade rehabiliteringarbete för kort och långsjukskrivning
 Rättvis och transparant organisation
 Kompetensutveckling under hela yrkeslivet
 Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning
Detta är enligt forskning framgångs faktorer, som vi tillsammans behöver arbeta med.
Om man vill nå upp till målet att vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om sin personal och har en
bra arbetsmiljö. Som personal behöver man kunna ha möjlighet att påverka sitt arbete och schema. Det
finns otroligt duktiga och ambitiös personal som arbetar i våra olika verksamheter.

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

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

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

Kommunal är oeniga till budgeten, på grund av att det är övergripande och otydlig så vi kan inte fatta
beslut.
Ni som politiker vill att Orust ska vara en öppen och tillgänglig Kommun där medborgarna ska kunna
medverka och påverka sin framtid och där varje möte med Kommunen ska präglas av jämlikhet,
kvalité och god service. Då måste personalen i Orust Kommun få förutsättningar att göra ett bra
arbete.
Vi har tillsammans stora utmaningar att säkra välfärden både inom lärandet och omsorgen, det innebär
att vi tillsammans måste få människor att vilja arbeta i dessa verksamheter. Då måste det bli mer
attraktivt att arbeta dessa yrken.
Med vänliga hälsningar
Kommunal Orust
Anette Helleborn
2022-06-09

…………………………

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-15

§98
KS/2022:88
Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01.
2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en sänkt skattesats
med 10 öre jämfört med 2022.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna
samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande justeringar av målen.
4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet finansiella mål är tre
mål istället för fyra mål.
5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel % av
verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av skatter och
statsbidrag.
6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning till istället
hållbart samhälle.
7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering.
8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2023 samt
preliminärt för 2024 och 2025.
9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av
budgeten och flerårsplanen.
10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt
kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom
ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.
11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt miljö
och byggnadsnämnden.
12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 2024 och
2025.
13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025.
14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2023.
15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder
under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor.
16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra
taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige.
17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick mot 2032, bilaga
1.
Sammanfattning av ärendet
Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna för
Orust kommun har tagit fram ett budgetförslag för 2023 med plan för 2024 och 2025.
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-15

Årets resultat budgeteras till ett överskott som följer det finansiella målet. Resultatnivån under
planperioden budgeteras till mellan 22-25 miljoner kronor, vilket motsvarar 2-2,3 % av skatter
och statsbidrag.
Budgeten innehåller en sänkt skattesats med 10 öre under år 2023, 10 öre under år 2024 och 15
öre under år 2025, sammantaget 35 öre under planperioden.
Budgetförslaget innehåller stora satsningar till verksamheterna. Från och med år 2023 tillförs
sektorerna närmare 25 miljoner kronor i satsningar och dessutom närmare 35 miljoner kronor i
pris- och löneökningar. Fram till och med år 2025 tillförs sektorerna totalt 36 miljoner kronor i
satsningar. Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd tilldelas driftbudgetramar per sektor.
Myndighetsnämnderna har inget planerings- eller verksamhetsansvar och tilldelas därför ingen
budgetram.
Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 miljoner kronor för att förbättra
service och tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter och för att förstärka
utvecklingsenheten för att kunna arbeta mer offensivt med näringslivet och turismfrågor.
Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 miljoner kronor för år 2023 och 6,6 miljoner kronor för
hela planperioden för volymförändringar inom förskola och skola samt för att förstärka och
utöka tidiga insatser genom utvecklad samverkan mellan skola och omsorg. Målet är att ännu
tidigare jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap.
Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 miljoner kronor för år 2023 och 19,7 miljoner kronor
för hela planperioden för volymförändringar inom äldreomsorg samt förstärkning på
förebyggande stödverksamheter såsom Klubb Busa och projekt Timmerhult. Klubb Busa riktar
sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och projekt Timmerhult syftar till att både skapa
meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför arbetsmarknaden och för de med
daglig verksamhet samt som ett led i vårt hållbarhetstänk för återbruk. Dessutom tillförs sektorn
en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till vissa personalgrupper.
Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 miljoner kronor för år 2023 och 2,6 miljoner
kronor för hela planperioden för att höja investeringsbidraget till föreningar och förstärkningar
inom miljö- och bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten för att höja servicenivån
och till bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta
näringslivets och kommunmedlemmarnas förväntningar. Likt vissa personalgrupper inom sektor
omsorg får medarbetare inom kost och lokalvården en arbetsmiljösatsning på arbetsskor.
Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. Från år 2023 ingår
hållbarhetsarbetet tydligare med Agenda 2030 i målstyrningen. De finansiella målen för god
ekonomisk hushållning, som ändras från fyra mål till tre är utifrån förutsättningarna i budgeten
möjliga att uppnå under hela planperioden. Likviditetsmålet som försvinner som eget mål följs
löpande upp i finansrapporten. Likviditeten är en ögonblicksbild och är ovanlig som finansiellt
mål. Mätningen av det finansiella målet för resultatet ändras för att bättre jämföras med andra
kommuner.
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Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 625 miljoner kronor, varav
högst 210 miljoner kronor för år 2023. Satsningar sker bland annat på två nya förskolor,
ombyggnad och utbyggnad av reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny brandstation, ny
gruppbostad samt gång- och cykelvägar.
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden
beräknas öka med högst 85 miljoner kronor för 2023 och 263 miljoner kronor under
planperioden till totalt en nivå på 803 miljoner kronor i slutet av år 2025.
I vår lokalförsörjningsprocess beslutar fullmäktige årligen i samband med budgeten om en
övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som blickar 5-10 år framåt, se bilaga 1.
Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investeringsbudget och i den operativa
lokalplaneringen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Lars Larsson (C) och Martin Reteike (MP) meddelar att de avstår från att delta i beslutet, då de
avser att presentera ett eget budgetförslag på kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02
Majoritetens förslag till budget 2023 med plan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan för 2023-2027 med utblick mot 2032 daterad 2022-06-01
Samverkansprotokoll enligt MBL §11 och 19, Centrala samverkansgruppen 2022-06-09
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Revisorer
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§151
KS/2022:88
Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01.
2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en sänkt skattesats
med 10 öre jämfört med 2022.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna
samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande justeringar av målen.
4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet finansiella mål är tre
mål istället för fyra mål.
5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel % av
verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av skatter och
statsbidrag.
6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning till istället
hållbart samhälle.
7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering.
8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2023 samt
preliminärt för 2024 och 2025.
9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av
budgeten och flerårsplanen.
10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt
kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom
ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.
11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt miljö
och byggnadsnämnden.
12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 2024 och
2025.
13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025.
14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2023.
15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder
under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor.
16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra
taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige.
17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick mot 2032, bilaga
1.
Sammanfattning av ärendet
Den politiska ledningen och majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna för
Orust kommun har tagit fram ett budgetförslag för 2023 med plan för 2024 och 2025.
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Årets resultat budgeteras till ett överskott som följer det finansiella målet. Resultatnivån under
planperioden budgeteras till mellan 22-25 miljoner kronor, vilket motsvarar 2-2,3 % av skatter
och statsbidrag.
Budgeten innehåller en sänkt skattesats med 10 öre under år 2023, 10 öre under år 2024 och 15
öre under år 2025, sammantaget 35 öre under planperioden.
Budgetförslaget innehåller stora satsningar till verksamheterna. Från och med år 2023 tillförs
sektorerna närmare 25 miljoner kronor i satsningar och dessutom närmare 35 miljoner kronor i
pris- och löneökningar. Fram till och med år 2025 tillförs sektorerna totalt 36 miljoner kronor i
satsningar. Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd tilldelas driftbudgetramar per sektor.
Myndighetsnämnderna har inget planerings- eller verksamhetsansvar och tilldelas därför ingen
budgetram.
Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 miljoner kronor för att förbättra
service och tillgänglighet samt öppettider genom kontaktcenter och för att förstärka
utvecklingsenheten för att kunna arbeta mer offensivt med näringslivet och turismfrågor.
Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 miljoner kronor för år 2023 och 6,6 miljoner kronor för
hela planperioden för volymförändringar inom förskola och skola samt för att förstärka och
utöka tidiga insatser genom utvecklad samverkan mellan skola och omsorg. Målet är att ännu
tidigare jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap.
Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 miljoner kronor för år 2023 och 19,7 miljoner kronor
för hela planperioden för volymförändringar inom äldreomsorg samt förstärkning på
förebyggande stödverksamheter såsom Klubb Busa och projekt Timmerhult. Klubb Busa riktar
sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och projekt Timmerhult syftar till att både skapa
meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför arbetsmarknaden och för de med
daglig verksamhet samt som ett led i vårt hållbarhetstänk för återbruk. Dessutom tillförs sektorn
en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till vissa personalgrupper.
Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 miljoner kronor för år 2023 och 2,6 miljoner
kronor för hela planperioden för att höja investeringsbidraget till föreningar och förstärkningar
inom miljö- och bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten för att höja servicenivån
och till bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta
näringslivets och kommunmedlemmarnas förväntningar. Likt vissa personalgrupper inom sektor
omsorg får medarbetare inom kost och lokalvården en arbetsmiljösatsning på arbetsskor.
Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. Från år 2023 ingår
hållbarhetsarbetet tydligare med Agenda 2030 i målstyrningen. De finansiella målen för god
ekonomisk hushållning, som ändras från fyra mål till tre är utifrån förutsättningarna i budgeten
möjliga att uppnå under hela planperioden. Likviditetsmålet som försvinner som eget mål följs
löpande upp i finansrapporten. Likviditeten är en ögonblicksbild och är ovanlig som finansiellt
mål. Mätningen av det finansiella målet för resultatet ändras för att bättre jämföras med andra
kommuner.
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Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 625 miljoner kronor, varav
högst 210 miljoner kronor för år 2023. Satsningar sker bland annat på två nya förskolor,
ombyggnad och utbyggnad av reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny brandstation, ny
gruppbostad samt gång- och cykelvägar.
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden
beräknas öka med högst 85 miljoner kronor för 2023 och 263 miljoner kronor under
planperioden till totalt en nivå på 803 miljoner kronor i slutet av år 2025.
I vår lokalförsörjningsprocess beslutar fullmäktige årligen i samband med budgeten om en
övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som blickar 5-10 år framåt, se bilaga 1.
Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investeringsbudget och i den operativa
lokalplaneringen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-06-15 § 98 Föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till budget 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01.
2. Fastställa skattesatsen till 22,51 kr per skattekrona för 2023, vilket innebär en sänkt
skattesats med 10 öre jämfört med 2022.
3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för
verksamheterna samt uppdatera ekonomistyrningsprinciperna med följande justeringar av
målen.
4. Ta bort det finansiella målet om likviditetsnivå, vilket innebär att antalet finansiella mål är
tre mål istället för fyra mål.
5. Ändra mätmetod för det finansiella målet årsresultat, från årsresultatets andel % av
verksamheternas nettokostnad till istället kommunens årsresultat andel % av skatter och
statsbidrag.
6. Ändra namnet på ett målområde i styrmodellen, från hållbarhet och hushållning till istället
hållbart samhälle.
7. Godkänna befolkningsprognosen 2022 som underlag för kommunens planering.
8. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2023 samt
preliminärt för 2024 och 2025.
9. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av
budgeten och flerårsplanen.
10. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt
kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom
ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare.
11. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt
miljö och byggnadsnämnden.
12. Fastställa investeringsbudget för år 2023 samt preliminära investeringsramar för 2024 och
2025.
13. Fastställa internräntan till 1,5 % för 2023 och preliminärt 2,0 % för 2024 och 2025.
14. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2023.
15. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder under år 2023, med totalt 85 miljoner kronor.
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16. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra
taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige.
17. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 med utblick mot 2032,
bilaga 1.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) samt Anders Arnell (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Lars Larsson (C) och Martin Reteike (MP) meddelar att de avstår från att delta i beslutet, då
Centerpartiet och Miljöpartiet avser att presentera ett eget budgetförslag på kommunfullmäktiges
sammanträde i augusti.
Martin Oscarsson (SD) meddelar att han avstår från att delta i beslutet, då Sverigedemokraterna
avser att presentera ett eget budgetförslag på kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.
Rolf Sörvik (V) meddelar att han avstår från att delta i beslutet, då Vänsterpartiet avser att
presentera ett eget budgetförslag på kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.
Michael Relfsson (FO) meddelar att han avstår från att delta i beslutet, då Folkviljan Orust avser
att presentera ett eget budgetförslag på kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.
Kent Kihl (KD) samt Kaj Kvorning (Ober.) avstår från att delta i beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02
Majoritetens förslag till budget 2023 med plan för 2024 och 2025 daterad 2022-06-01
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan för 2023-2027 med utblick mot 2032 daterad 2022-06-01
Samverkansprotokoll enligt MBL §11 och 19, Centrala samverkansgruppen 2022-06-09
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Revisorer
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om omreglering av tomträttsavgälden för fastigheten Härmanö 2:144.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Uppdra åt förvaltningen att fortsätta processen med att höja tomträttsavgälden till
390 000 kronor per år genom att i domstol väcka talan om omprövning av
tomträttsavgälden för fastigheten Härmanö 2:144.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens fastighet Härmanö 2:144 är idag upplåten med tomträtt till
bostadsrättsföreningen Orust Härmanö. I det ursprungliga tomträttsavtalet som är
daterat 1973-10-20 regleras att den årliga tomträttsavgälden är 1 000 kronor.
Förvaltningen har konstaterat att den nuvarande tomträttsavgälden fortfarande är 1 000
kronor, vilket innebär att den årliga tomträttsavgälden lämnats oförändrad sedan
tomträttsavtalet tecknades.
Förvaltningen har påbörjat processen för att ändra den nuvarande tomträttsavgälden för
tomträttsavtalet. Vid ändring av tomträttsavgälden kan nivån på avgälden ändras så att
den överensstämmer med prisutvecklingen på fastigheten. Enligt bestämmelserna om
ändring av tomträttsavgälden måste tomträttsinnehavaren och fastighetsägaren, i detta
fall Orust kommun, komma överens om en ny avgäld minst ett år innan
avgäldsperiodens utgång. Vid en utebliven överenskommelse kan den nya
tomträttsavgälden fastställas i domstol, detta under förutsättningen att fastighetsägaren
eller tomträttsinnehavaren väckt talan om omprövning senast ett år innan den
nuvarande avgäldsperiodens utgång, dvs. senast 2022-12-31.
Markvärdet på den aktuella fastigheten är bedömt till 12 miljoner kronor och med en
avgäldsränta om 3,25 procent blir den nya tomträttsavgälden 390 000 kronor per år
under kommande avgäldsperiod
Förvaltningen har i brev till tomträttsinnehavaren meddelat att Orust kommun har för
avsikt att ändra tomträttsavgälden för tomträtten på fastigheten Härmanö 2:144.
Förvaltningen har träffat tomträttsinnehavaren för att försöka komma överens om den
nya tomträttsavgälden. Förvaltningen har hittills inte lyckats nå en överenskommelse
och inte heller erhållit tomträttsinnehavarens förslag på ny tomträttsavgäld.
Förvaltningens bedömning är att kommunen ska ta del av fastighetens prisutveckling
och att kommunen ska höja tomträttsavgälden till 390 000 kronor per år för den
kommande avgäldsperioden. Med anledning av att överenskommelse inte kommit till
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stånd föreslår förvaltningen att kommunen väcker talan i domstol gällande omprövning
av tomträttsavgälden.
Utredning
Nuläge
Kommunens fastighet Härmanö 2:144 är idag upplåten med tomträtt till
bostadsrättsföreningen Orust Härmanö. I det ursprungliga tomträttsavtalet som är
daterat 1973-10-20 regleras att den årliga tomträttsavgälden är 1 000 kronor. Då
tomträttsavgälden inte ändrats under tidigare avgäldsperioder är tomträttsavgälden
oförändrad i nuvarande avgäldsperiod 2014-01-01 – 2023-12-31.
Vid ändring av tomträttsavgälden bör nivån höjas på avgälden så att den
överensstämmer med prisutvecklingen på fastigheten. Förvaltningen har påbörjat
processen med att höja den nuvarande tomträttsavgälden för tomträttsavtalet.
Enligt bestämmelserna om ändring av tomträttsavgälden måste tomträttsinnehavaren
och fastighetsägaren, i detta fall kommunen, komma överens om en ny avgäld minst ett
år innan avgäldsperiodens utgång. Vid en utebliven överenskommelse kan den nya
tomträttsavgälden fastställas i domstol, detta under förutsättningen att fastighetsägaren
eller tomträttsinnehavaren väckt talan om omprövning senast ett år innan den
nuvarande avgäldsperiodens utgång, dvs. senast 2022-12-31.
Eftersom tomträttsavgälden ska vara en avkastning av markens värde har ett
värdeutlåtande beställts från en oberoende värderingsfirma. Markvärdet på den aktuella
fastigheten är bedömts till 12 miljoner kronor och med en avgäldsränta om 3,25 procent
blir den nya tomträttsavgälden 390 000 kronor per år under kommande avgäldsperiod,
2024-01-01 till och med 2033-12-31.
Förvaltningen har i brev daterad 2021-09-27 meddelat till tomträttsinnehavaren att
kommunen har för avsikt att höja tomträttsavgälden för tomträtten på fastigheten
Härmanö 2:144. I brevet hänvisar förvaltningen till ovanstående fastighetsvärdering och
att den nya tomträttsavgälden blir 390 000 kronor per år under den nya avgäldsperioden.
I brevet meddelar kommunen även att tomträttsinnehavaren ska återkomma senast
2021-11-08 med bostadsrättsföreningens synpunkter.
Förvaltningen har träffat tomträttsinnehavaren för att försöka komma överens om den
nya tomträttsavgälden. Förvaltningen har hittills inte lyckats nå en överenskommelse
och inte heller erhållit tomträttsinnehavarens förslag på ny tomträttsavgäld. Enligt
bestämmelserna om ändring av tomträttsavgälden måste tomträttsinnehavaren och
fastighetsägaren komma överens om en ny avgäld minst ett år innan avgäldsperiodens
utgång. Detta innebär att kommunen måste ta ställning till om förhandling i syfte att nå
en överenskommelse ska fortsätta eller om kommunen ska väcka talan i domstol för att
ompröva avgälden för kommande avgäldsperiod.
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Bedömning
Förvaltningens bedömning är att kommunen ska ta del av fastighetens prisutveckling
och att kommunen ska höja tomträttsavgälden till 390 000 kronor per år för den
kommande avgäldsperioden. Med anledning av att överenskommelse inte kommit till
stånd föreslår förvaltningen att kommunen väcker talan i domstol gällande omprövning
av tomträttsavgälden. För den fortsatta processen bedömer förvaltningen att juridiskt
ombud bör anlitas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-25
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Översiktskarta

Närbild
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§120
KS/2022:906
Beslut om omreglering av tomträttsavgälden för fastigheten Härmanö 2:144
Utskottets för samhällsutvecklings beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Uppdra åt förvaltningen att fortsätta processen med att höja tomträttsavgälden till 390 000
kronor per år genom att i domstol väcka talan om omprövning av tomträttsavgälden för
fastigheten Härmanö 2:144.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens fastighet Härmanö 2:144 är idag upplåten med tomträtt till bostadsrättsföreningen
Orust Härmanö. I det ursprungliga tomträttsavtalet som är daterat 1973-10-20 regleras att den
årliga tomträttsavgälden är 1 000 kronor. Förvaltningen har konstaterat att den nuvarande
tomträttsavgälden fortfarande är 1 000 kronor, vilket innebär att den årliga tomträttsavgälden
lämnats oförändrad sedan tomträttsavtalet tecknades.
Förvaltningen har påbörjat processen för att ändra den nuvarande tomträttsavgälden för
tomträttsavtalet. Vid ändring av tomträttsavgälden kan nivån på avgälden ändras så att den
överensstämmer med prisutvecklingen på fastigheten. Enligt bestämmelserna om ändring av
tomträttsavgälden måste tomträttsinnehavaren och fastighetsägaren, i detta fall Orust kommun,
komma överens om en ny avgäld minst ett år innan avgäldsperiodens utgång. Vid en utebliven
överenskommelse kan den nya tomträttsavgälden fastställas i domstol, detta under
förutsättningen att fastighetsägaren eller tomträttsinnehavaren väckt talan om omprövning senast
ett år innan den nuvarande avgäldsperiodens utgång, dvs. senast 2022-12-31.
Markvärdet på den aktuella fastigheten är bedömt till 12 miljoner kronor och med en
avgäldsränta om 3,25 procent blir den nya tomträttsavgälden 390 000 kronor per år under
kommande avgäldsperiod
Förvaltningen har i brev till tomträttsinnehavaren meddelat att Orust kommun har för avsikt att
ändra tomträttsavgälden för tomträtten på fastigheten Härmanö 2:144. Förvaltningen har träffat
tomträttsinnehavaren för att försöka komma överens om den nya tomträttsavgälden.
Förvaltningen har hittills inte lyckats nå en överenskommelse och inte heller erhållit
tomträttsinnehavarens förslag på ny tomträttsavgäld.
Bedömning är att kommunen ska ta del av fastighetens prisutveckling och att kommunen ska
höja tomträttsavgälden till 390 000 kronor per år för den kommande avgäldsperioden. Med
anledning av att överenskommelse inte kommit till stånd föreslås att kommunen väcker talan i
domstol gällande omprövning av tomträttsavgälden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-25
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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§145
KS/2022:906
Beslut om omreglering av tomträttsavgälden för fastigheten Härmanö 2:144
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Uppdra åt förvaltningen att fortsätta processen med att höja tomträttsavgälden till 390 000
kronor per år genom att i domstol väcka talan om omprövning av tomträttsavgälden för
fastigheten Härmanö 2:144.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens fastighet Härmanö 2:144 är idag upplåten med tomträtt till bostadsrättsföreningen
Orust Härmanö. I det ursprungliga tomträttsavtalet som är daterat 1973-10-20 regleras att den
årliga tomträttsavgälden är 1 000 kronor. Förvaltningen har konstaterat att den nuvarande
tomträttsavgälden fortfarande är 1 000 kronor, vilket innebär att den årliga tomträttsavgälden
lämnats oförändrad sedan tomträttsavtalet tecknades.
Förvaltningen har påbörjat processen för att ändra den nuvarande tomträttsavgälden för
tomträttsavtalet. Vid ändring av tomträttsavgälden kan nivån på avgälden ändras så att den
överensstämmer med prisutvecklingen på fastigheten. Enligt bestämmelserna om ändring av
tomträttsavgälden måste tomträttsinnehavaren och fastighetsägaren, i detta fall Orust kommun,
komma överens om en ny avgäld minst ett år innan avgäldsperiodens utgång. Vid en utebliven
överenskommelse kan den nya tomträttsavgälden fastställas i domstol, detta under
förutsättningen att fastighetsägaren eller tomträttsinnehavaren väckt talan om omprövning senast
ett år innan den nuvarande avgäldsperiodens utgång, dvs. senast 2022-12-31.
Markvärdet på den aktuella fastigheten är bedömt till 12 miljoner kronor och med en
avgäldsränta om 3,25 procent blir den nya tomträttsavgälden 390 000 kronor per år under
kommande avgäldsperiod
Förvaltningen har i brev till tomträttsinnehavaren meddelat att Orust kommun har för avsikt att
ändra tomträttsavgälden för tomträtten på fastigheten Härmanö 2:144. Förvaltningen har träffat
tomträttsinnehavaren för att försöka komma överens om den nya tomträttsavgälden.
Förvaltningen har hittills inte lyckats nå en överenskommelse och inte heller erhållit
tomträttsinnehavarens förslag på ny tomträttsavgäld.
Bedömning är att kommunen ska ta del av fastighetens prisutveckling och att kommunen ska
höja tomträttsavgälden till 390 000 kronor per år för den kommande avgäldsperioden. Med
anledning av att överenskommelse inte kommit till stånd föreslås att kommunen väcker talan i
domstol gällande omprövning av tomträttsavgälden.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-06-14 § 120 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Uppdra åt förvaltningen att fortsätta processen med att höja tomträttsavgälden till 390 000
kronor per år genom att i domstol väcka talan om omprövning av tomträttsavgälden för
fastigheten Härmanö 2:144.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Rolf Sörvik (V), Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) samt Anders Arnell (M) yrkar bifall till utskottet
för samhällsutvecklings förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-25
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om olovliga byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens
fastighet Käringön 1:1.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Uppdra åt förvaltningen att fortsätta driva det aktuella ärendet gällande
borttagandet av de olovliga byggnationerna samt anläggningsarbeten på
kommunens fastighet Käringön 1:1.
2. Uppdra åt förvaltningen att initiera och driva likartade ärenden med syftet att
motverka olovligt ianspråktagande av kommunens mark.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har konstaterat att den nuvarande ägaren till Käringön 1:94 utfört
olovliga byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön 1:1.
Detta i form av bland annat anläggandet av skifferplattor. Fastigheten Käringön 1:94 har
även servitut för ändamålet brygga med båtplats på kommunens fastighet Käringön 1:1.
Förvaltningens bedömning är att den befintliga bryggan uppförts i strid mot gällande
servitutsrätt samt utan rättighet från Orust kommun i egenskap av markägare.
De utförda åtgärderna strider även mot gällande detaljplan (1421-P19 B) och med
anledning av detta verkar Mark- och exploateringsenheten tillsammans med Miljö- och
byggnadsenheten för att samtliga olovliga byggnationer och anläggningsarbeten som
utförts på Käringön 1:1 tas bort.
Med anledning av ovanstående har Orust kommun i egenskap av markägare anmodat i
sin skrivelse daterad 2021-05-06 ägaren till Käringön 1:94 att ta bort samtliga olovliga
byggnationer och anläggningar från kommunens fastighet Käringön 1:1 senast 2021-0831.
Förvaltningen bedömer att kommunen bör fortsätta att driva ärendet mot ägaren av
Käringön 1:94. Förvaltningen föreslår att kommunen ska driva det specifika ärendet
vidare och att detta beslut ska ses som ett vägledande exempel som ska underlätta
handläggningen av likartade ärenden av olovligt ianspråktagande av kommunens mark.
Utredning
Nuläge
Enligt en skrivelse daterad 2008-05-05 från Orust kommun meddelades den dåvarande
ägaren till Käringön 1:94 att kommunen vid sitt platsbesök uppmärksammat att ett
bryggdäck var på väg att uppföras på kommunens fastighet Käringön 1:1 samt över
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servitut Sv83c och Sv83b. I skrivelsen framför även kommunen att ifall det saknas lov
till detta så ber kommunen vederbörande att ta bort bryggdäcket.
I en senare skrivelse daterad 2008-05-21 från Orust kommun meddelas den dåvarande
ägaren till Käringön 1:94 att kommunen fattat beslut om att den påbörjade
bryggstommen ska tas bort senast 2008-06-01. Orust kommun meddelar sedan i sin
skrivelse daterad 2008-06-04 den dåvarande ägaren till Käringön 1:94 att
rivningsbeslutet flyttas fram till 2008-07-21.
Enligt en senare skrivelse daterad 2008-07-16 från Orust kommun meddelas den
dåvarande ägaren till Käringön 1:94 att Orust kommun tar tillbaka rivningsbeslutet.
Detta med anledning av skrivelsen som inkommit från den dåvarande ägaren av
Käringön 1:94 tillsammans med ett bifogat yttrande från ordföranden i Käringöns
Samfällighetsförening där följande framgick: ”Vi inom Samfälligheten anser inte att
aktuell brygga utgör något hinder för vår förvaltning av restmarken.” Orust kommun
meddelar dock i sin skrivelse att en utökning av servituten inte kommer att medges. Ett
sådant uttalande från Orust kommun skulle kunna innebära att en benefik nyttjanderätt
skapades för den dåvarande ägaren av 1:94. En sådan benefik nyttjanderätt kan således
inte längre existera då fastigheten bytt ägare.
Förvaltningen har konstaterat att den nuvarande ägaren till Käringön 1:94 utfört
olovliga byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön 1:1.
Detta i form av bland annat anläggandet av skifferplattor. Fastigheten Käringön 1:94 har
även servitut för ändamålet brygga med båtplats på kommunens fastighet Käringön 1:1.
De aktuella servitutsområdena finns redovisade på förrättningskartan med
beteckningarna Sv83b och Sv83c.
De utförda åtgärderna strider även mot gällande detaljplan (1421-P19 B) och med
anledning av detta verkar Mark- och exploateringsenheten tillsammans med Miljö- och
byggnadsenheten för att samtliga olovliga byggnationer och anläggningsarbeten som
utförts på Käringön 1:1 tas bort.
Med anledning av ovanstående har Orust kommun i egenskap av markägare anmodat i
sin skrivelse daterad 2021-05-06 ägaren till Käringön 1:94 att ta bort samtliga olovliga
byggnationer och anläggningar från kommunens fastighet Käringön 1:1 senast 2021-0831. Den nuvarande ägaren av fastigheten Käringön 1:94 har sedan anlitat ombud i
frågan, vilket har resulterat i att även kommunen anlitat ombud i ärendet. Kommunen
har sedan i egenskap av markägare inväntat resultatet av Miljö- och byggnadsnämndens
rättelseföreläggande (MBN/2019:84) till ägaren av Käringön 1:94.
I sin skrivelse till Orust kommun daterad 2021-04-13 framför motpartens ombud att
ägaren till Käringön 1:94 överväger att följa rättelseföreläggandet i alla delar i form av
att:
 Bryggan återställs i det skick den var 2018.
 Att skiffer och betong avlägsnas.
 Att område A i tidigare skiss återställs till cementbeläggning så som tidigare.
 Att område I i tidigare skiss tas bort.
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Att område II i tidigare skiss återställs med grus, sten och sand så som tidigare.
Stödmurar tas bort, inga rabatter anläggs.
Planket avlägsnas.

Ett sådant fullgörande av rättelseföreläggandet skulle innebära att enbart frågan om
bryggans uppförande i strid mot gällande servitutsrätt kvarstår. Detta är en fråga som
enbart kan hanteras av kommunen i egenskap av markägare.
Bedömning
Fastigheten Käringön 1:94 har servitut för ändamålet brygga med båtplats på
kommunens fastighet Käringön 1:1. Förvaltningens bedömning är att bryggans faktiska
beskaffenhet inte överensstämmer med servitutsområdena Sv83b och Sv83c som finns
redovisade på förrättningskartan, vilket innebär att bryggan uppförts i strid mot gällande
servitutsrätt samt utan rättighet från Orust kommun som markägare.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-12 att fastställa ersättning vid upplåtelse av
servitut för sjöbod och brygga på Käringön. Kommunen kan därför som ett alternativ
till fortsatt juridisk tvist i ärendet erbjuda ägaren till Käringön 1:94 en utökning av
servitutsrätten för bryggan och på så sätt erhålla en ersättning för upplåtelsen.
Förvaltningen anser att det är av stor vikt att kommunen värnar om allmänhetens fria
rörlighet i strandnära lägen och fortsättningsvis motverkar den här typen av
privatiseringar och olovligt ianspråktagande av kommunens mark. Även Käringöns
Samfällighetsförening har i sitt yttrande till Orust kommun daterat 2022-04-19 bland
annat framfört att marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik och inte privatiseras.
Förvaltningen bedömer det som viktigt att Mark- och exploateringsenheten och
Miljöenheten fortsättningsvis verkar tillsammans för att olovliga byggnationer och
anläggningsarbeten ska tas bort. Förvaltningen vill också förtydliga att det finns många
likartade fall med olovligt ianspråktagande av mark som förvaltningen måste hantera
och att den här typen av ärenden är mycket resurskrävande både tidsmässigt och
ekonomiskt. Förvaltningen föreslår därför ett politiskt beslut i frågan hur förvaltningen
ska driva det specifika ärendet vidare. Beslutet ska ses som ett vägledande exempel som
ska underlätta handläggningen av likartade ärenden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-25
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Byggenheten
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Översiktskarta: Det aktuella områdets ungefärliga omfattning redovisas med
en röd linje.

Närbild över området.

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-14

§124
KS/2021:555
Beslut om olovliga byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet
Käringön 1:1
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
1. Uppdra åt förvaltningen att fortsätta driva det aktuella ärendet gällande borttagandet av
de olovliga byggnationerna samt anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön
1:1.
2. Uppdra åt förvaltningen att initiera och driva likartade ärenden med syftet att motverka
olovligt ianspråktagande av kommunens mark.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har konstaterat att den nuvarande ägaren till Käringön 1:94 utfört olovliga
byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön 1:1. Detta i form av
bland annat anläggandet av skifferplattor. Fastigheten Käringön 1:94 har även servitut för
ändamålet brygga med båtplats på kommunens fastighet Käringön 1:1. Förvaltningens
bedömning är att den befintliga bryggan uppförts i strid mot gällande servitutsrätt samt utan
rättighet från Orust kommun i egenskap av markägare.
De utförda åtgärderna strider även mot gällande detaljplan (1421-P19 B) och med anledning av
detta verkar Mark- och exploateringsenheten tillsammans med Miljö- och byggnadsenheten för
att samtliga olovliga byggnationer och anläggningsarbeten som utförts på Käringön 1:1 tas bort.
Med anledning av ovanstående har Orust kommun i egenskap av markägare anmodat i sin
skrivelse daterad 2021-05-06 ägaren till Käringön 1:94 att ta bort samtliga olovliga byggnationer
och anläggningar från kommunens fastighet Käringön 1:1 senast 2021-08-31.
Förvaltningen bedömer att kommunen bör fortsätta att driva ärendet mot ägaren av Käringön
1:94. Förvaltningen föreslår att kommunen ska driva det specifika ärendet vidare och att detta
beslut ska ses som ett vägledande exempel som ska underlätta handläggningen av likartade
ärenden av olovligt ianspråktagande av kommunens mark.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-25
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Byggenheten
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-29

§144
KS/2021:555
Beslut om olovliga byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet
Käringön 1:1
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Uppdra åt förvaltningen att fortsätta driva det aktuella ärendet gällande borttagandet av
de olovliga byggnationerna samt anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön
1:1.
2. Uppdra åt förvaltningen att initiera och driva likartade ärenden med syftet att motverka
olovligt ianspråktagande av kommunens mark.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har konstaterat att den nuvarande ägaren till Käringön 1:94 utfört olovliga
byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön 1:1. Detta i form av
bland annat anläggandet av skifferplattor. Fastigheten Käringön 1:94 har även servitut för
ändamålet brygga med båtplats på kommunens fastighet Käringön 1:1. Förvaltningens
bedömning är att den befintliga bryggan uppförts i strid mot gällande servitutsrätt samt utan
rättighet från Orust kommun i egenskap av markägare.
De utförda åtgärderna strider även mot gällande detaljplan (1421-P19 B) och med anledning av
detta verkar Mark- och exploateringsenheten tillsammans med Miljö- och byggnadsenheten för
att samtliga olovliga byggnationer och anläggningsarbeten som utförts på Käringön 1:1 tas bort.
Med anledning av ovanstående har Orust kommun i egenskap av markägare anmodat i sin
skrivelse daterad 2021-05-06 ägaren till Käringön 1:94 att ta bort samtliga olovliga byggnationer
och anläggningar från kommunens fastighet Käringön 1:1 senast 2021-08-31.
Förvaltningen bedömer att kommunen bör fortsätta att driva ärendet mot ägaren av Käringön
1:94. Förvaltningen föreslår att kommunen ska driva det specifika ärendet vidare och att detta
beslut ska ses som ett vägledande exempel som ska underlätta handläggningen av likartade
ärenden av olovligt ianspråktagande av kommunens mark.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-06-14 § 124 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
1. Uppdra åt förvaltningen att fortsätta driva det aktuella ärendet gällande borttagandet av
de olovliga byggnationerna samt anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön
1:1.
2. Uppdra åt förvaltningen att initiera och driva likartade ärenden med syftet att motverka
olovligt ianspråktagande av kommunens mark.
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-29

Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Rolf Sörvik (V), Anders Arnell (M), Lars Larsson (C), Ulla Buhr
(S) och Martin Oscarsson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut från utskottet för
samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-25
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Byggenheten

2

Datum

Diarienummer

2022-04-04

MBN/2022:544

1(3)

Kommunförvaltningen
Shkelqim Istrefi
telefon 0304-33 41 11
e-post: shkelqim.istrefi@orust.se

Svar på uppföljning av granskning avseende bygglovsprocessen
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:
1. Godkänna de åtgärder som föreslås i tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04.
2. Överlämna miljö- och byggnadsnämndens beslut som svar till revisionen.
Sammanfattning av ärendet
Ernst and Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orust kommun
genomfört en uppföljning avseende granskning av bygglovsprocessen som genomfördes
2019. Syftet med uppföljningen har varit att följa upp hur miljö- och byggnadsnämnden
har hanterat de rekommendationer som ställdes i den ursprungliga granskningen.
Uppföljning visar att nämnden till en viss del vidtagit åtgärder för att tillse att
bygglovsprocessen är ändamålsenlig. Uppföljningen visar att flertalet utvecklingsarbeten
pågår för att förbättra informationen till sökande, skapa tydliga rutindokument för
bygglovsprocessen, aktuell och tydlig delegationsordning samt arbeta för kortade
handläggningstider. Vi ser dock fortsatta utvecklingsområden avseende kvalitetssäkring
av beslut, säkerställa efterlevnad av plan- och bygglagen, uppföljning av centrala
nyckeltal och kvalitetsmått samt säkerställa kompetensförsörjningen. Vidare ser vi
utvecklingsområden kopplat till nämndens protokoll.
Kommunrevisionen önskar, senast den 9 maj, få ett skriftligt svar på vilka eventuella
åtgärder som miljö- och byggnadsnämnden planerar att vidta med anledning av de
iakttagelser och de kvarstående samt ny rekommendation som redovisas i rapporten.
Bedömning
Förvaltningen har mottagit uppföljningsrapport och nedan finner ni svar på
rekommendationerna.
Följande rekommendationer kvarstår då revisorerna iakttagit brister eller
utvecklingsområden:
 Utveckla former för kvalitetssäkring av bygglovsprocessen, till exempel genom
egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden och delegationsbeslut
Svar: Förvaltningen arbetar idag med kollegial granskning av ärenden och
delegationsbeslut. Varje tjänsteskrivelse går genom chef. Nämnden gör också stickprov
vid varje nämndssammanträde vilket också beskrevs under dialog med revisionen.
Enheten ska arbeta med framtagande av skriftliga rutiner för kvalitetsgranskning av
bygglovsprocessen, som beskriver följande kontrollobjekt vid granskning av ärenden
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eller delegationsbeslut.
 Säkerställa att bygglovsprocessen uppfyller alla krav i PBL.
Svar: Miljö- och byggnadsnämnden har under lång tid haft långa handläggningstider och
den lagstadgade handläggningstiden på 10 veckor har inte följts. Idag finns det fler
resurser än tidigare vilket gör att vi hinner handlägga fler ärenden och de senare
ärendena som kommit in har haft en handläggningstid på cirka 5 veckor. Enheten
arbetar med kön från två håll för att på ett effektivt sätt kunna beta ner kön, vilket har
givit effekt.


Utveckla informationen som ges till allmänheten via exempelvis kommunens
hemsida avseende bygglov och bygglovsprocessen.
Svar: Ett arbete påbörjades hösten 2021 med en del sidor på hemsidan för att förenkla
och skapa bättre information till sökanden. Kommunen arbetar nu med en helt ny
hemsida, och i samband med det arbetet kommer även bygglovsprocessen utvecklas
externt, för att förenkla och förtydliga.
 Säkerställa efterlevnad av bygglovsprocessen
Svar: Mallar och rutiner tas fram och omarbetas kontinuerligt. Förvaltningen behöver
strukturera upp och processen med tillhörande rutiner och riktlinjer. Detta görs under
2022. Vi kommer även att äska medel för att byta ärendehanteringssystemet Lex.


Stärka systematiken gällande uppföljning av centrala nyckeltal och kvalitetsmått
för verksamheten
Svar: Förvaltningen och nämnden följer idag upp inkomna ärenden och utgående beslut,
på såväl nämndssammanträden och verksamhetsmöten. Förvaltningen följer dessutom
upp idag ärenden som inkommit där komplettering föreläggs inom tre veckor respektive
10 veckor. Idag saknas det dock ett ärendehanteringssystem som möjliggör viktiga
nyckeltal, då allt får göras manuellt.


Tillse ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning för att säkerställa
kompetensförsörjning både på kort och lång sikt
Svar: Idag möjliggör vi distansarbete enligt kommunens riktlinjer, samt att vi har tillgång
till kontor i Göteborg som möjliggör för distansarbete och därmed kan behålla personal.


Säkerställa att nämndens protokoll är transparenta och i enlighet med
kommunallagen
Svar: Protokollen är från och med mars månads sammanträde publicerade på
kommunens hemsida, och är därmed transparanta för allmänheten enligt
kommunallagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04
Uppföljning av granskning avseende bygglovsprocessen, daterad 2022-03-10

Beslutet skickas till
Revisionen
Kommunstyrelsen för kännedom
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Shkelqim Istrefi
Kvalitetsutvecklare
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Granskningsrapport 2021
Genomförd på uppdrag av revisorerna
Mars 2022

Orust kommun
Uppföljande granskning avseende
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Kommunrevisionen genomförde under 2019 en granskning avseende bygglovsprocessen. De
förtroendevalda revisorerna har beslutat att genomföra en uppföljning avseende de
rekommendationer som ställdes i granskningen. Bakgrunden till uppföljningen beskrivs
närmare i bilaga 1.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillse att
bygglovsprocess är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fullmäktiges
mål. I granskningen besvaras följande frågeställningar:
 Har nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillse att bygglovsprocessen är

ändamålsenlig utifrån tidigare identifierade brister?
o Vilka åtgärder har vidtagits utifrån de brister som identifierats i tidigare
granskning?
o Hur har åtgärderna implementerats i verksamheten?
o Har åtgärderna gett önskad effekt på bygglovsverksamheten?
1.3. Avgränsning
Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. Inom ramen för granskningen
kartläggs även arbetet med identifierade utvecklingsområden i den genomlysning som gjordes
av bygglovsprocessen under 2020. Kring detta lämnas inga bedömningar.
1.4. Ansvarig nämnd
I miljö- och byggnadsnämndens reglemente framgår att nämnden är kommunens
myndighetsnämnd för byggnadsfrågor och fullgör kommunens uppgifter inom
byggnadsväsendet. Det har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt Planoch bygglagen samt de övriga uppgifter, som enligt annan lag skall fullgöras av den
kommunala nämnden inom byggväsendet. Nämnden beslutar enligt miljöbalken om dispens
samt utövar tillsyn över strandskyddsbestämmelserna.
Vidare framgår att miljö- och byggnadsnämnden inom sitt område ska tillse att verksamheterna
bedrivs i enlighet med de mål, inriktning, och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
lagar och föreskrifter, som reglerar verksamheterna.
1.5. Metod
Uppföljningen har genomförts genom intervjuer samt dokumentstudier. Källförteckning
framgår av bilaga 2.
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2. Utgångspunkter för uppföljande granskning av
bygglovsprocessen
2.1. Granskning avseende bygglovsprocessen 2019
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orust kommun genomförde EY en granskning
av bygglovsprocessen. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens
bygglovsprocess är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fullmäktiges
mål samt hur nämnden säkerställer likvärdig bedömning i bygglovsärenden.
Granskningen visade att nämnden delvis säkerställt att bygglovsprocessen var utformad för
att säkerställa likvärdig och rättssäker bedömning av bygglovsärenden. Vi noterade att stödet
i handläggningen i form av mallar och stöddokument samt kvalitetssäkring kunde utvecklas.
Vidare noterade vi att informationen till allmänheten och sökande kunde förbättras.
Av granskningen framgick att nämnden inte säkerställt att plan- och bygglagens krav rörande
bygglovsprocessen och dess handläggningstider uppfylldes. Granskningen visade att
nämnden hade svårt att handlägga samtliga bygglovsärenden inom ramen för den
lagstadgade handläggningstiden. Genomfört stickprovsgranskning visade att nämnden inte
hade säkerställt efterlevnad av föreskrifter i PBL samt att handläggningen inte utfördes
enhetligt och konsekvent.
Granskningen visade att nämnden delvis säkerställt en tillräcklig uppföljning av
bygglovsprocessen. Nämnden följde upp verksamheten tertialvist. Dessutom genomfördes
viss uppföljning inom ramen för internkontrollarbetet. Det saknades tydlig systematik och
dokumentation avseende uppföljning av centrala nyckeltal och kvalitetsmått såsom ingående
och utgående balanser gällande ärenden.
Slutligen visade granskningen att nämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig
kompetensförsörjning. Granskningen visade att personalomsättning och en hög
arbetsbelastning samtidigt som rekryteringsläget var svårt innebär utmaningar för enheten. Av
granskningen framgick att det fanns flera mål för arbetet med kompetensförsörjning. Det
saknades dock dokumenterade strategier för hur kompetensförsörjningen skulle säkerställas.
Utifrån granskningens identifierade förbättringsområden rekommenderades miljö- och
byggnadsnämnden att:








Tillse att delegationsordning är tydlig och aktuell utifrån nuvarande organisation
Utveckla former för kvalitetssäkring av bygglovsprocessen, till exempel genom
egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden och delegationsbeslut
Säkerställa att bygglovsprocessen uppfyller kraven i PBL
Säkerställa efterlevnad av bygglovsprocessen
Utveckla informationen som ges till allmänheten via exempelvis kommunens hemsida
avseende bygglov och bygglovsprocessen
Stärka systematiken gällande uppföljning av centrala nyckeltal och kvalitetsmått för
verksamheten
Tillse ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning för att säkerställa
kompetensförsörjning både på kort och lång sikt
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2.2. Genomlysning av bygglovsenheten 2020
Under verksamhetsåret 2020 genomfördes en genomlysning av bygglovsenheten på uppdrag
av kommundirektören. Syftet med genomlysningen var identifiera förbättringsområden för
ledning och styrning, organisering, processer och arbetssätt. Genomlysningen identifierade
flera utvecklingsområden kopplade till flaskhalsar inom bygglovsprocessen, ledning och
styrning av verksamheten och förtroende mellan nämnd och förvaltningen samt avsaknad av
information och service till medborgare.
Genomlysningen visade att nämnd och förvaltning saknade samsyn kring vilken service som
byggenheten skulle tillhandahålla. Det fanns ett missnöje med dåvarande service som utgjorde
risk för att kommunen fortsatt får låga resultat i olika servicemätningar. Sökande upplever
byggenheten som otillgänglig
Vidare visade genomlysningen att arbetsbelastningen på byggenheten var hög och
ärendebalansen hade ökat. Vid höga ärendebalanser finns risk att servicen nedprioriteras till
förmån för att kunna hantera den höga ärendebalansen. Minskad tillgänglighet och service kan
resultera i att ärendebalansen ökar än mer. Detta på grund av att inkomna ansökningar
innehåller fel och brister som skulle kunna undvikas om sökanden fått stöd med sin ansökan.
Situationen försvårades av att ärendehanteringssystemet inte var effektivt. Det innebar att
handläggarna delvis tvingades prioritera administrativa moment istället för kvalitativt stöd och
service till sökanden.
Sammantaget visade genomlysningen att det fanns utvecklingsområden avseende service till
medborgare, samarbete mellan nämnd och förvaltning samt brister vad gäller nämndens och
byggenhetens styrning och ledning. Det fanns även ett ömsesidig bristande förtroende mellan
nämnden och byggenheten. Roller och ansvar var inte tydliga, likaså saknades en gemensam
bild av vilken servicenivå byggenheten ska erbjuda till sökanden. Bygglovsansökningar
hanterades i ineffektiva verktyg och med arbetssätt som skapade flaskhalsar. Slutsatsen var
att detta skapa del höga ärendebalanser samt en omfattande frustration och otrygghet kring
bygglovshanteringen. Det fanns behov av att skapa samsyn kring myndighetsutövningen och
dess utgångspunkter i form av lagstiftning, översikts- och detaljplaner och andra styrande
dokument.

2.3. Uppföljning av Miljö- och byggnadsnämndens vidtagna åtgärder utifrån
respektive rekommendation
2.3.1. Rekommendation: Tillse att delegationsordning är tydlig och aktuell utifrån
nuvarande organisation
Iakttagelser vid tidigare granskning
I granskningen som genomfördes 2019 framkom att handläggare upplevde
delegationsordningen som väl förankrad men inte helt tydlig och ändamålsenlig då den var
inaktuell. Delegationsordningen var uppbyggd i ett gammalt system där den kopplades till en
arbetsbeskrivning för enskilda handläggare som inte längre användes vilket försämrade
användarvänligheten. Vidare var delegationsordningen otydlig avseende hänvisningar till
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lagrum som ska utgöra grund för beslut. Hänvisningar till lagrum återfanns på flera olika ställen
i delegationsordningen. Det saknades systematik avseende var lagrum återfanns i
delegationsordningen.
Iakttagelser vid uppföljande granskning
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning har reviderats under 2020 och 2021 med
senaste revideringen i december 2021. Vid senaste revideringen utökade nämnden
handläggarnas delegation avseendebeslut om bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och ändring
av bostäder enligt 9 kap. 31 § PBL. Genomförda intervjuer visar att delegationsordningen
fortsatt är väl förankrad i verksamheten samt är aktuell och har tydliga hänvisningar till lagrum.
Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen.
2.3.2. Rekommendation: Utveckla former för kvalitetssäkring av bygglovsprocessen,
till exempel genom egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden och
delegationsbeslut
Iakttagelser vid tidigare granskning
I granskningen som genomfördes 2019 visade att kvalitetssäkring av handläggning skedde
delvis genom att handläggarna vid behov bad varandra om genomläsning av beslut. Ärenden
diskuteras också vid de veckovisa byggmötena för att säkerställa likställighet och
rättssäkerhet. Nämnden hade som rutin att vid varje sammanträde välja ut cirka fem
delegationsärenden att diskutera. Syftet med urvalet av ärenden var framförallt utbildning av
nämndens ledamöter men även till viss del en kontroll av beslut. Det gjordes i övrigt ingen
systematisk kvalitetssäkring i form av egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden.
Iakttagelser vid uppföljande granskning
Vid uppföljande granskning framgår av intervju att enheten fortsatt arbetar med kollegial
granskning där syftet är att se eventuella språkliga fel och felaktiga hänvisningar till
lagparagrafer. Resurser och kompetens saknas för att vidare sätta sig in i varandras ärenden
för kvalitetssäkring. Vidare framgår att enhetschef läser beslut för att kontrollera att de är enkla
att förstå men kvalitetssäkrar inte att beslutet är i enlighet med plan- och bygglagen. Det finns
ingen rutin avseende kollegial granskning eller enhetschefens kvalitetssäkring.
Nämnden gör regelmässiga stickprov av beslut fattade på delegation. Nämnden väljer fortsatt
ut fem ärenden som diskuteras men nu görs även stickprov. Stickprovet utgår från en
checklista där nämndens ledamöter kontrollerar följande:






Ärendebekräftelse
Mottagningsbevis
Beslutsmotivering
Överklagandehänvisning
Delegation

Vi har tagit del av tre genomförda stickprov på 15 ärenden genomförda under 2021 från
nämndens sammanträde i mars, september och december. Av stickproven framgår att:
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4 av 15 ärenden saknar ärendebekräftelse
11 av 15 ärenden saknar mottagningsbevis
 Samtliga ärenden har beslutsmotivering
 1 av 15 ärenden saknar överklagandehänvisning
 Samtliga ärenden är beslutade i enlighet med delegationsordningen


Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen delvis har omhändertagits. Miljö- och
byggnadsnämnden gör regelmässiga stickprov av beslut fattade på delegation. Granskningen
visar dock att det saknas dokumenterade rutiner för systematisk kvalitetssäkring i form av
egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden.
2.3.3. Rekommendation: Säkerställa att bygglovsprocessen uppfyller kraven i PBL
Iakttagelser vid tidigare granskning
Vid granskningen 2019 framkom i stickprovsgranskning att nämnden inte har säkerställt
efterlevnad av föreskrifter i PBL samt att handläggningen inte görs enhetligt och konsekvent.
Av granskningen framkom att nämnden inte har säkerställt att tillräcklig information ges till
sökanden genom ärendebekräftelse, mottagningsbevis, information om ändrad löptid för
tidsfrist i aktuella ärenden samt överklaganhänvisning. Det fanns flera mallar som stöd vid
handläggning av bygglov samt rutinbeskrivningar för diarieföring av handlingar i ärendets olika
faser. Det framkom att det saknades flera rutiner och mallar för hela bygglovsprocessen.
Granskningen visade även att nämnden i flera ärenden avvikit från de beslut som förvaltningen
förslagit i tjänsteskrivelse. Enligt handläggare skapade detta vissa problem kopplade till
rättssäkerhet. Det upplevdes i förekommande fall saknas stöd i PBL för nämndens ändringar.
Av granskningen 2019 framkom att nämnden genomsnittliga handläggningstider var 16 veckor
samtidigt som den lagstadgade handläggningstiden är 10 veckor.
Iakttagelser vid uppföljande granskning
Vid den uppföljande granskningen framkommer av nämndens stickprovsgranskning av
delegationsbeslut, som redovisas ovan, att det fortfarande saknas ärendebekräftelse,
mottagningsbevis och överklagandehänvisning i flera bygglovsärenden. Vidare framkommer
att nämnden och förvaltningen upplever ett bättre samarbete och förtroende mellan sig samt
att dialogen är välfungerade.
Vid nämnden uppföljning av ”årsprognos tertial 2” 2021 framgår att prognosen snittiden för
handläggning av kompletta ärenden är 10 veckor. Det framgår dock att den totala tiden från
inkommen ansökan är 20 veckor på grund av eftersläpande bygglovsskuld.
Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen delvis har omhändertagits. Miljö- och
byggnadsnämnden gör regelmässiga stickprov av beslut fattade på delegation vid nämndens
sammanträde. Av stickprovskontrollerna framgår att det fortsatt finns vissa avvikelser i
förhållande till kraven i PBL. Granskningen visar även att nämnden har svårigheter att
handlägga samtliga bygglovsärenden inom ramen för den lagstadgade handläggningstiden
men vi noterar att snittiden för handläggning av kompletta ärenden prognostiseras till 10 veckor
vilket är lägre än under 2019.
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2.3.4. Rekommendation: Säkerställa efterlevnad av bygglovsprocessen
Iakttagelser vid tidigare granskning
Vid granskningen 2019 framkom att ett arbete med processkartläggning av bygglovsprocessen
samt att utveckla mallar och rutiner pågick under 2019. Vidare framkom att enheten hade flera
mallar för stöd vid handläggning av bygglov, exempelvis mallar för tjänsteskrivelser och
beslutsfraser. Vidare fanns rutinbeskrivningar för diarieföring av handlingar i ärendets olika
faser såsom anmälan, beslut och överklagande. Det framgick inte av dokumentationen om
nämnden har mallar för föreläggande om komplettering eller rutiner för kommunikation till
allmänheten. Överlag framgick inte huruvida nämnden har rutiner som beskriver arbetssättet i
verksamheten utöver diarieföring. I granskningen framkom att de rutiner som fanns inte
användes av handläggarna i det dagliga arbetet.
Iakttagelser vid uppföljande granskning
Av intervjuer vid den uppföljande granskningen framkommer att processkartläggningen inte
har genomförts men att den ska påbörjas 2022. Vidare framkommer att medarbetare arbetar
med att ta fram interna rutiner för handläggning av bygglov och förhandsbesked. Arbetet har
resulterat i flera olika rutindokument. Det framkommer att rutinerna inte är heltäckande eller
kvalitetssäkrade. Avsikten är att sammanställa rutinerna till ett rutindokument som ska fungera
som stöd för handläggarna. Enligt uppgift används rutiner av handläggarna, framförallt vid
introduktion av nya medarbetare. Bygglovsprocessen inom enheten följer samma arbetssätt
som vid granskningen 2019. Det finns inget beslut på att heltäckande rutiner ska tas fram för
att säkerställa efterlevnad av bygglovsprocessen.
Bygglovsansökningar hanteras fortsatt i ärendehanteringssystemet benämnt ”Lex”. Systemet
är inte anpassat till bygglovshantering och anses vara administrativt omständligt. Det saknas
tekniska kopplingar till andra system som är nödvändiga för handläggningen och därutöver
görs omfattande så kallad manuell och tidskrävande handpåläggning. Att förelägga om
komplettering i ärenden är ett tidskrävande arbete som görs manuellt och utan stöd av digitala
verktyg/systemstöd. Efter genomlysningen 2020 genomförde byggenheten en mindre
omvärldsanalys för byte till ett ärendehanteringssystem anpassat för bygglovsprocessen.
Enheten beslutade att inte byta ärendehanteringssystem och istället utveckla Lex. Av intervjuer
framkommer att enheten har planer på att införa ett nytt ärendehanteringssystem men att detta
är en lång process. Vi noterar att det nuvarande ärendehanteringssystemet skapar
tidskrävande arbetssätt i handläggningen samt ger begränsade möjligheter att följa
ärendebalans handläggningstider och antal ärenden. Denna uppföljning kräver manuell
räkning.
Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen delvis är omhändertagen. Granskningen visar att
enheten har tagit fram rutiner för stöd i vissa delar av bygglovsprocessen. Dock noterar vi att
processkartläggningen av bygglovsprocessen fortsatt inte genomförts. Nämnden har även
fortsatt ett ärendehanteringssystem som skapar tidskrävande arbetssätt samt med
begränsade möjligheter till uppföljning av nyckeltal som är centrala för styrningen av
bygglovsprocessen.
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2.3.5. Rekommendation: Utveckla informationen som ges till allmänheten via
exempelvis kommunens hemsida avseende bygglov och bygglovsprocessen
Iakttagelser vid tidigare granskning
Vid 2019 års granskning samt genomlysningen 2020 framkom att det fanns ett behov av att
utveckla dialogen med sökanden och allmänheten för att förenkla handläggningen av bygglov.
De intervjuade påpekade att hemsidan behövde bli tydligare för att öka tillgänglig information
till allmänheten. Dessutom uppgavs att tydligare information behövde ges till sökanden under
handläggningen. Nämndpresidiet uppgav att en digitaliserad bygglovsprocess kan förbättra
informationen till sökanden samt förbättra bygglovsprocessen och öka följsamheten till
lagstiftning.
Iakttagelser vid uppföljande granskning
Vid den uppföljande granskningen uppges i intervjuer att behovet av att utveckla informationen
till allmänheten kvarstår. Arbetet med att utveckla informationen påbörjades under hösten
2021 men har avstannat på grund av kommunens pågående omarbetning av hemsidan.
Handläggarna menar att det med mer information blir enklare för den sökande att inkomma
med en komplett ansökan.
Nya telefontider och arbetssätt har implementerats inom enheten där en handläggare per dag
ansvarar för telefontider på ett rullande schema. Telefontiderna har resulterat i ökad
tillgänglighet. Däremot beskrivs det finnas utmaningar för handläggarna att hinna med
handläggning och samtidigt hantera telefontiderna, särskilt vid sjukfrånvaro. Av intervjuer
framkommer att det nya arbetssättet med telefontider ska följas upp och utvärderas.
Bygglovshandläggarna anser att det nya arbetssättet med telefontider skapat längre
handläggningstider och sämre tillgänglighet.
Kommunen saknar fortsatt e-tjänster eller andra självserviceverktyg som möjliggör för den
sökande att själv hantera sitt ärende så långt det är möjligt. Trots arbete med uppdatering av
information på hemsidan samt ökad telefontid framkommer i intervju att i princip samtliga
ansökningar behöver kompletteras.
Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen delvis har omhändertagits. Granskningen visar att
Miljö- och byggnadsnämnden har infört telefontider för att förbättra informationen till sökande.
Vi noterar dock att behovet av att utveckla informationen till allmänheten kvarstår.
2.3.6. Rekommendation: Stärka systematiken gällande uppföljning av centrala
nyckeltal och kvalitetsmått för verksamheten
Iakttagelser vid tidigare granskning
Av granskningen 2019 framkom att nämnden följde upp handläggningstider inom ramen för
internkontrollplan 2019. Därtill följde nämnden upp överklagade ärenden, ekonomi,
ärendebalans samt status på pågående rekryteringar. Uppföljningen framgick dock inte av
protokoll utan rapporterades muntligen under ärendepunkten information om byggenhetens
verksamhet. Uppföljningen av ärendebalansen dokumenterades inte då det uppgavs vara
resurskrävande att grundligt följa upp ärendebalansen då systemet kräver manuell räkning.
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Iakttagelser vid uppföljande granskning
Vid den uppföljande granskningen framkommer att nämnden tertialvis följer upp indikatorer
kopplade till nämndens mål per april, augusti och helår. Avseende byggenheten följer
nämnden upp handläggningstiden från när ett ärende är komplett, bemötande, antal rätt vid
överprövningar och självfinansiering genom intäkter byggtaxa. Det saknas dokumenterad
uppföljning av ärendemängd och ärendebalans. De framgår dock av intervju att nämnden får
muntlig information om ärendemängd och ärendebalans vid sammanträden. Av intervju
framkommer även att nämnden följer upp samtliga överklagade ärenden. Uppföljningen
framgår dock inte av protokoll.
Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen har delvis omhändertagits. Nämnden följer upp ett
antal nyckeltal i nämndens tretrialuppföljningar. Granskningen visar att det fortsatt saknas
tydlig systematik och dokumentation avseende uppföljning av centrala nyckeltal och
kvalitetsmått såsom ingående och utgående balanser gällande ärenden.
2.3.7. Rekommendation: Tillse ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning för att
säkerställa kompetensförsörjning både på kort och lång sikt
Iakttagelser vid tidigare granskning
Av granskningen 2019 framkom en ansträngd arbetssituation inom bygglovsenheten.
Personalomsättning och en hög arbetsbelastning samtidigt som rekryteringsläget var svårt
innebar utmaningar för enheten. Bygglovshandläggare hade till följd av tidsbrist svårt att delta
i kompetensutvecklande insatser. Av granskningen framkom att det fanns flera mål för arbetet
med kompetensförsörjning. Det saknades dock dokumenterade strategier för hur
kompetensförsörjningen skulle säkerställas.
Iakttagelser vid uppföljande granskning
Vid den uppföljande granskningen framkommer att kompetensförsörjning fortsatt är en
utmaning för enheten. Under 2021 slutade fyra bygglovshandläggare. Enheten har dock
rekryterat nya handläggare och utökat antalet handläggare från fem till sju för att hantera
ärendemängden. Vid granskningens genomförande har en bygglovshandläggare längre än ett
års erfarenhet och handläggning av bygglovsärenden. Bygglovsenheten har även haft hög
chefsomsättning och har vid tid för granskningen en tillförordnad chef. Enheten har fortsatt inte
någon
kompetensförsörjningsplan
eller
dokumenterade
strategier
för
hur
kompetensförsörjningen ska säkerställas.
För att stödja handläggarna har enheten har upphandlat en konsult som ska stöda i komplexa
och svåra ärenden. Därtill har medarbetare tagit fram en rutin för introduktion av nya
medarbetare. Av rutinen framgår ansvarsfördelningen mellan enhetschef och medarbetare,
vilket tidigare har upplevts som otydligt.
Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen delvis har omhändertagits. Granskningen visar att
kompetensförsörjning fortsatt är en utmaning. Bygglovsenheten har haft hög personal- och
chefsomsättning. Handläggarna har i de flesta fall relativt kort erfarenhet som
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bygglovshandläggare. Därtill saknas fortsatt dokumenterad strategi avseende
kompetensförsörjning. Vi ser risk att det saknas en tillräcklig kompetensförsörjning för att
säkerställa rättssäker och effektiv myndighetsutövning. Vi ser dock positivt på att enheten har
rekryterat nya handläggare och utökat antalet handläggare från fem till sju för att hantera
ärendemängden
2.4. Övriga iakttagelser som framkommit under den uppföljande granskningen
Av 8 kap. 9-10 §§ kommunallagen framgår att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin
webbplats. Anslagstavlan ska bland annat innehålla tillkännagivanden av justerade protokoll
samt justerade protokoll i den utsträckning kommunen bestämmer och det inte strider mot lag
eller annan författning. Vid granskning av nämnden protokoll framkommer att nämnden inte
redovisar samtliga beslutsärenden i protokoll som läggs upp på kommunens hemsida. I
protokoll hänvisar nämnden till att ytterligare beslut har fattats under nämndsammanträdet
utan hänvisning till varför beslutet inte redovisas. Detta försvårar för medborgare att läsa vad
som har beslutats och att förstå varför. Det finns även risk för att beslut som fattas av nämnden
inte tillkännages på kommunens anslagstavla och därmed inte vinner laga kraft.
Vidare framgår av protokollgranskning att det inte framgår redovisning av delegeringsbeslut. I
protokoll som vi begärt ut från nämnden framgår endast vilken typ av beslut som fattats på
delegation utifrån nämndens delegeringsordning. Det går inte att utläsa vilka delegeringsbeslut
som har anmälts till nämndens sammanträde. För att ett delegeringsbeslut ska vinna laga kraft
krävs att de anmäls på nämnden. Syftet med anmälan är att delegationsbesluten
ska redovisas i nämndens protokoll och därmed ”offentliggöras” så att medborgare kan ta del
av besluten. Redovisning av anmälda delegationsbeslut bör ske med hänsyn till överklagan av
beslut, det vill säga att det ska vara möjligt att i efterhand kunna fastslå vilka delegationsbeslut
som avrapporterats vid ett visst sammanträde. Redovisningen bör således vara utformad så
att den intresserade med hjälp av ärendemening, diarienummer, löpnummer eller annat kan
ta reda på beslutet. Det finns även risk för att beslut som fattas av på delegation av nämnden
inte tillkännages på kommunens anslagstavla och därmed inte vinner laga kraft.
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3. Sammanfattande bedömning
Granskningen syfte har varit att bedöma om nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillse
att bygglovsprocess är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, regler och
fullmäktiges mål. Vår sammanfattande bedömning är att nämnden till delvis vidtagit tillräckliga
åtgärder för att tillse att bygglovsprocessen är ändamålsenlig. Granskningen visar att flertalet
utvecklingsarbeten pågår för att förbättra informationen till sökande, skapa tydliga
rutindokument för bygglovsprocessen, aktuell och tydlig delegationsordning samt arbeta för
kortade handläggningstider. Vi ser dock fortsatta utvecklingsområden avseende
kvalitetssäkring av beslut, säkerställa efterlevnad av PBL, uppföljning av centrala nyckeltal och
kvalitetsmått samt säkerställa kompetensförsörjningen. Av de sju rekommendationer som
lämnades i granskningen 2019 kvarstår sex rekommendationer. Därtill lämnas ytterligare en
rekommendation kopplat till nämndens protokoll.
Följande rekommendationer kvarstår då revisorerna iakttagit brister eller utvecklingsområden:







Utveckla former för kvalitetssäkring av bygglovsprocessen, till exempel genom
egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden och delegationsbeslut
Säkerställa att bygglovsprocessen uppfyller kraven i PBL
Utveckla informationen som ges till allmänheten via exempelvis kommunens hemsida
avseende bygglov och bygglovsprocessen
Säkerställa efterlevnad av bygglovsprocessen
Stärka systematiken gällande uppföljning av centrala nyckeltal och kvalitetsmått för
verksamheten
Tillse ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning för att säkerställa
kompetensförsörjning både på kort och lång sikt

Utifrån övriga iakttagelser i granskningen lämnas följande rekommendation:


Säkerställa att nämndens protokoll är transparenta och i enlighet med kommunallagen

Göteborg den 24 februari 2022

Elin Forså
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Christoffer Henriksson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1: Bakgrund till granskningen
Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun fullgör kommunens uppgifter inom plan- och
byggväsendet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala
nämnden inom dessa områden. Inom ramen för ansvaret bedriver nämnden
myndighetsutövning, där beslut om bygglov utgör en central del.
Kommunrevisionen genomförde 2019 en fördjupad granskning avseende bygglovsprocessen.
I granskningen identifierades ett antal utvecklingsområden. Med anledning av detta lämnade
revisionen ett antal rekommendationer till nämnden. Vidare framkom av granskningen att ett
arbete initierats redan 2019 för att stärka bygglovsprocessen.
Under verksamhetsåret 2020 genomfördes en genomlysning av bygglovsenheten på uppdrag
av kommundirektören. Genomlysningen visade att det fanns ett omfattande missnöje,
samarbetsproblem och brister vad gäller nämndens och byggenhetens styrning och ledning
samt att det fanns ett ömsesidigt bristande förtroende mellan nämnd och enhet. Vidare visade
genomlysningen att roller och ansvar inte är tydliga, likaså saknas en gemensam bild av vilken
servicenivå som enheten ska erbjuda sökanden. Därtill identifierades att hanteringen av
bygglovsansökningar görs i ineffektiva verktyg och med arbetssätt som skapar flaskhalsar.
Under början av 2021 genomförde kommunrevisionen ytterligare en granskningsinsats
avseende bygglovsverksamheten. I granskningen framkom att det alltjämt fanns brister
avseende bygglovshandläggningen men att ett åtgärdsarbete hade påbörjats.
Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovan bedömt det som väsentligt att granska hur miljöoch byggnadsnämnden fortsatt arbetet med att åtgärda tidigare identifierade brister. I God
revisionssed i kommunal verksamhet framgår de grunder som revisorerna använder när de
bedömer ansvarstagande i styrelse och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna
granskning är bland annat risken för otillräcklig styrning, ledning, uppföljning och kontroll samt
risken för förtroendeskada och obehörigt beslutsfattande.
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Bilaga 2: Källförteckning
Intervjuer


Intervju med enhetschef och kommundirektör 2022-01-12



Gruppintervju med bygglovshandläggare 2022-01-12



Intervju med miljö- och byggnadsnämndens presidium 2022-01-13

Dokumentförteckning


Delegeringsordning, 2021-12-08



Miljö- och byggnadsnämndens reglemente



Nämndens protokoll 2021



Uppföljning av internkontrollplan 2021



Uppföljning av årsprognos tertial 1



Uppföljning av årsprognos tertial 2



Verksamhetsberättelse 2020
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Bilaga 3. Revisionskriterier
Kommunallagen
I kommunallagens 5 kap. 65-67, 69 §§ och 8 kap. 12 § ställs de juridiska kraven på protokollen.
Reglerna ska tillämpas på både kommunfullmäktige, nämnder och styrelse (NKL 6 kap 35 §).
Vid sammanträden ska protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokollet ska redovisa vilka
ledamöter och ersättare som har tjänstgjort och vilka ärenden som har handlagts.
Enligt 67 § ska protokollet för varje ärende redovisa:
1. vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka,
2. i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut,
3. genomförda omröstningar och resultaten av dem,
4. vilka beslut som har fattats,
5. vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna
omröstningar, och
6. vilka reservationer som har anmälts mot besluten.
Ett protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet. Senast andra dagen efter
det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av
tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har
tillkännagetts. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens
utgång enligt 13 kap. 5 § första stycket. Ordförandes ansvar innefattar också skyldighet att se
till att justeringen och det ställe där protokollet finns tillgängligt tillkännages på anslagstavlan.
De juridiska kraven på protokollet är att betrakta som minimikrav. Protokollen bör innehålla
den information som allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän behöver för att förstå vad
ärendena handlar om. Protokollen utgör också en viktig del i kommunens historieskrivning
varför väl formulerade protokoll med en informativ beskrivning av ärendet är av stor vikt.
I syfte att underlätta läsning av digitala protokoll är det lämpligt att i början av protokollet ha en
ärendelista som åskådliggör vilka ärenden som varit föremål för behandling. Vid hänvisningar
till bilagor bör dessa dateras för att säkerhetsställa att rätt version kan kopplas till paragrafen.
I de fall det hänvisas till bilagor bör dessa i största möjliga utsträckning refereras kortfattat så
att läsaren direkt kan få en uppfattning om innehållet i dessa.
I förvaltningslagen 7 § anges att myndigheter skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och
även på andra sätt skall myndigheter underlätta för den enskilde att ha med den att göra. 20
§ anger att ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de skäl som har
bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock
utelämnas helt eller delvis
1. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är
uppenbart obehövligt att upplysa om skälen,
2. om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning,
tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart,
3. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga
eller ekonomiska förhållanden eller något jämförbart förhållande,
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4. om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen, eller
5. om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och
det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande. Har skälen
utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är part om möjligt upplysa honom
om dem i efterhand.
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Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

§ 66

5

2022-04-20

MBN/2022:544

Svar på uppföljning av granskning avseende bygglovsprocessen
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:
1. Godkänna de åtgärder som föreslås i tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04.
2. Överlämna miljö- och byggnadsnämndens beslut som svar till revisionen.
Sammanfattning av ärendet
Ernst and Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orust kommun genomfört en
uppföljning avseende granskning av bygglovsprocessen som genomfördes 2019. Syftet med
uppföljningen har varit att följa upp hur miljö- och byggnadsnämnden har hanterat de
rekommendationer som ställdes i den ursprungliga granskningen.
Uppföljning visar att nämnden till en viss del vidtagit åtgärder för att tillse att bygglovsprocessen är
ändamålsenlig. Uppföljningen visar att flertalet utvecklingsarbeten pågår för att förbättra
informationen till sökande, skapa tydliga rutindokument för bygglovsprocessen, aktuell och tydlig
delegationsordning samt arbeta för kortade handläggningstider. Vi ser dock fortsatta
utvecklingsområden avseende kvalitetssäkring av beslut, säkerställa efterlevnad av plan- och
bygglagen, uppföljning av centrala nyckeltal och kvalitetsmått samt säkerställa
kompetensförsörjningen. Vidare ser vi utvecklingsområden kopplat till nämndens protokoll.
Kommunrevisionen önskar, senast den 9 maj, få ett skriftligt svar på vilka eventuella åtgärder som
miljö- och byggnadsnämnden planerar att vidta med anledning av de iakttagelser och de kvarstående
samt ny rekommendation som redovisas i rapporten.
Svar på rekommendationer
Förvaltningen har mottagit uppföljningsrapport och nedan finner ni svar på rekommendationerna.
Följande rekommendationer kvarstår då revisorerna iakttagit brister eller utvecklingsområden:
•

Utveckla former för kvalitetssäkring av bygglovsprocessen, till exempel genom
egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden och delegationsbeslut

Svar: Förvaltningen arbetar idag med kollegial granskning av ärenden och delegationsbeslut. Varje
tjänsteskrivelse går genom chef. Nämnden gör också stickprov vid varje nämndssammanträde vilket
också beskrevs under dialog med revisionen. Enheten ska arbeta med framtagande av skriftliga
rutiner för kvalitetsgranskning av bygglovsprocessen, som beskriver följande kontrollobjekt vid
granskning av ärenden eller delegationsbeslut.
•

Säkerställa att bygglovsprocessen uppfyller alla krav i PBL.

Comfact Signature Referensnummer: 1338369
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden
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2022-04-20

Svar: Miljö- och byggnadsnämnden har under lång tid haft långa handläggningstider och den
lagstadgade handläggningstiden på 10 veckor har inte följts. Idag finns det fler resurser än tidigare
vilket gör att vi hinner handlägga fler ärenden och de senare ärendena som kommit in har haft en
handläggningstid på cirka 5 veckor. Enheten arbetar med kön från två håll för att på ett effektivt sätt
kunna beta ner kön, vilket har givit effekt.
•

Utveckla informationen som ges till allmänheten via exempelvis kommunens hemsida
avseende bygglov och bygglovsprocessen.

Svar: Ett arbete påbörjades hösten 2021 med en del sidor på hemsidan för att förenkla och skapa
bättre information till sökanden. Kommunen arbetar nu med en helt ny hemsida, och i samband
med det arbetet kommer även bygglovsprocessen utvecklas externt, för att förenkla och förtydliga.
•

Säkerställa efterlevnad av bygglovsprocessen

Svar: Mallar och rutiner tas fram och omarbetas kontinuerligt. Förvaltningen behöver strukturera
upp och processen med tillhörande rutiner och riktlinjer. Detta görs under 2022. Vi kommer även
att äska medel för att byta ärendehanteringssystemet Lex.
•

Stärka systematiken gällande uppföljning av centrala nyckeltal och kvalitetsmått för
verksamheten

Svar: Förvaltningen och nämnden följer idag upp inkomna ärenden och utgående beslut, på såväl
nämndssammanträden och verksamhetsmöten. Förvaltningen följer dessutom upp idag ärenden som
inkommit där komplettering föreläggs inom tre veckor respektive 10 veckor. Idag saknas det dock
ett ärendehanteringssystem som möjliggör viktiga nyckeltal, då allt får göras manuellt.
•

Tillse ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning för att säkerställa
kompetensförsörjning både på kort och lång sikt

Svar: Idag möjliggör vi distansarbete enligt kommunens riktlinjer, samt att vi har tillgång till kontor i
Göteborg som möjliggör för distansarbete och därmed kan behålla personal.
•

Säkerställa att nämndens protokoll är transparenta och i enlighet med kommunallagen

Svar: Protokollen är från och med mars månads sammanträde publicerade på kommunens hemsida,
och är därmed transparanta för allmänheten enligt kommunallagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04
Uppföljning av granskning avseende bygglovsprocessen, daterad 2022-03-10
Beslutet skickas till
Revisionen
Kommunstyrelsen för kännedom

Comfact Signature Referensnummer: 1338369

Datum

Diarienummer

2022-05-31

KS/2022:948
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Kommunförvaltningen
Emelie Werling Söderroos
telefon 0304-33 41 90
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se

Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2021 samt
beviljande av ansvarsfrihet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2021.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2021
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 2021 om 701 tkr,
jämfört med budgeterat resultat på 190 tkr.
Fyrbodals kommunalförbunds revisorer har granskat verksamheten och
årsredovisningen och bedömer att de i huvudsak uppfyller de krav och mål som finns
uppsatta.
Revisorerna i kommunalförbundet har i revisionsberättelse (daterad 2021-03-26)
tillstyrkt att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.
Utredning
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
De uppmärksammar dock att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål på 10 %
inte har uppnåtts under år 2021. Soliditeten låg istället på 6 %.
Auktoriserad revisor anmärker även på att vissa huvudrubriker saknas i
årsredovisningens förvaltningsberättelse. Det gäller exempelvis information om
väsentliga personalförhållanden, viktiga förhållanden för resultat tillsammans med
upplysningar och konsekvensbeskrivningar samt en översikt över verksamhetens

Datum

Diarienummer

2022-05-31

KS/2022:948

2(2)

utveckling genom redovisning av att aktuellt års jämförs med tidigare år tillsammans
med kommentarer om väsentliga förändringar.
Bedömning
Trots mindre noteringar tillstyrker revisorerna att ansvarsfrihet ska beviljas för
direktionen. Förvaltningen finner inte anledning att göra någon annorlunda bedömning
än att följa revisorernas rekommendationer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31
Granskning av årsredovisning 2021, Fyrbodals kommunalförbund
Granskning god ekonomisk hushållning 2021, Fyrbodals kommunalförbund
Årsredovisning 2021, Fyrbodals kommunalförbund
Revisionsberättelse 2021, Fyrbodals kommunalförbund
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef

Emelie Werling Söderroos
Kommunsekreterare

edo

Granskning av
årsredovisning 2021
Fyrbodals kommunalförbund
2022-04-08

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Ja

Investeringsredovisning

Ej tillämpligt

1

Innehållsförteckning
Sammanfattning

1

Inledning

3

Bakgrund

3

Syfte

3

Revisionskriterier

3

Avgränsning och metod

3

Granskningsresultat

4

Räkenskaper

4

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

4

Förvaltningsberättelse

4

Sammanställda räkenskaper

5

Annan information

5

2

Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska
ställning. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till respektive fullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande
som revisorerna ska lämna till respektive fullmäktige.
Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●
●
●

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan
kommunalförbundet och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsdirektionen 2022-03-31 och
överlämnades till medlemskommunernas respektive fullmäktige i samband med
fastställandet. Rapportens innehåll har sakgranskats.
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
En balansräkning med uppställning i enlighet med LKBR bör övervägas till kommande
år.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Bedömning
Vi bedömer att förbundets räkenskaper1 i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Avsteg har identifierats enligt:
o

1

Den normerande delen av RKR R15 anger vilka huvudrubriker som
årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla, vilka inte
återfinns i förbundets årsredovisning. Utifrån ovan saknas vissa
upplysningar som enligt den normerande delen ska anges under dessa
avsnitt. Till exempel:
▪ En översikt över verksamhetens utveckling genom redovisning av
att aktuellt års jämförs med tidigare år tillsammans med
kommentarer om väsentliga förändringar (Det gäller såväl
utvecklingen sedan föregående år som mer långsiktiga
utvecklingsmönster. Kommentarer till förändringarna ska härledas
till de verksamheter som orsakat förändringarna).
▪ Viktiga förhållanden för resultat tillsammans med upplysningar
och konsekvensbeskrivningar samt en analys av väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer avseende gjorda uppskattningar och
bedömningar samt vidtagna åtgärder.
▪ Väsentliga personalförhållanden.

Med räkenskaper menar förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

4

Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.
Årsredovisningen innehåller driftredovisning i eget avsnitt och är uppdelad i de tre
områdena: basverksamhet, projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.
Av driftsredovisningen för basverksamheten framgår hur utfallet förhåller sig till den
budget som fastställs för verksamheten. Av övriga driftredovisningar framgår inte hur
utfallet förhåller sig till budget, med anledning av att det inte finns någon beslutad
budget för projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.

Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eller en samlad redovisning
av kommunalförbundets investeringsverksamhet. Under 2021 har kommunförbundet
inte genomfört några investeringar varför detta bedöms som överflödigt.

Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 1-6, 26-38
Bedömning
Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1-6, 26-38 i alla väsentliga avseenden med
övriga delar i årsredovisningen.

2022-04-08

Daniel Larsson
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av förbundets revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar
inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Granskning av god
ekonomisk hushållning
2021
Fyrbodals kommunalförbund
2022-04-08

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för
god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål
uppfylls. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.
Utvärdering av strategiska utvecklingsområden tillika verksamhetsmål sker men det
lämnas inte någon bedömningen av måluppfyllelse. Grundat på vår granskning av
årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som
ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de
finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av förbundets årsredovisning.
Den granskade årsredovisningen fastställdes 2022-03-31
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och administrativ chef.

3

Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
Finansiella mål
Finansiella mål

Utfall 2021

Av direktionen bedömd
måluppfyllelse

Att ha en långsiktig stabil
soliditetsnivå på 10 procent,
nivån kan dock variera över
tid.

År 2021 är soliditeten 6
procent, vilket är en
minskning från 2020 med 2
procentenheter

Kommunalförbundet arbetar
med att nå det långsiktiga
målet om en soliditetsnivå.

Att ha en budget i balans,
intäkterna ska överstiga
kostnaderna.

Förbundet når målet om en
budget i balans genom ett
överskott om 701 tkr (555
tkr), jämfört med budgeterat
resultat på 190 tkr. R

Målet nås

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.

Likvida medel vid årets slut
var cirka 58 mkr (cirka 37
mkr). Därmed nås målet om
god likviditet

Målet nås

Att de delregionala
utvecklingsmedlen, DRUM,
sammantaget ska växlas upp
med minst 50 procent genom
att projekten medfinansieras
med andra medel än de som
kommunerna och Västra
Götalandsregionen bidrar
med.

Den totala uppväxlingen
uppgår till en budgeterad
omslutning på 118 Mkr, vilket
innebär en uppväxling med
574 procent, det vill säga
faktor 5,74 (574 procent,
faktor 5,74).

Målet nås

Mål för verksamheten
I årsredovisningen genomförs en utvärdering av strategiska utvecklingsområden för
2021, som implicit utgör verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Bedömning av
måluppfyllelse lämnas inte i anslutning av utvärderingen av de strategiska
utvecklingsmålen.
Direktionens samlade utvärdering av god ekonomisk hushållning 2021
Kommunalförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad
utveckling, att förbundet når de finansiella målen samt genom redovisad
balanskravsutredning.
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Bedömning

Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål
uppfylls. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.
Utvärdering av strategiska utvecklingsområden tillika verksamhetsmål sker men det
lämnas inte någon bedömningen av måluppfyllelse. Grundat på vår granskning av
årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som
ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de
finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.
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Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål direktionen beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål

Ja

Verksamhetsmål

Delvis

2022-04-08

Fredrik Carlsson
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
förbundets förtroendevalada revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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_________________________________________________________________
Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund
Org nr: 222000-1776

Direktionen
Fullmäktige i respektive
medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet av dess direktion.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning. Ingen fördjupad granskning har genomförts under året till följd
resursbrist.
Vi har uppmärksammat
•

Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts under
2021.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är
förenligt med de mål som direktionen uppställt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogade rapporter.

Uddevalla den 8 april 2022

Thomas Boström

Anita Älgemon

Anita Älgemon (Apr 15, 2022 09:02 GMT+2)

Thomas Boström (Apr 26, 2022 12:12 GMT+2)

Ann-britt Dahl (Apr 15, 2022 10:29 GMT+2)

Thomas Boström
Vänersborgs kommun

Anita Älgemon
Tanums kommun

Claes Hedlund

Lennart Hansson

Claes Hedlund
Munkedals kommun

Lennart Hansson
Åmåls kommun

Claes Hedlund (Apr 18, 2022 19:30 GMT+2)

Ann-britt Dahl

Lennart Hansson (Apr 14, 2022 10:14 GMT+2)

Bilagor:
PwC Granskning av delårsbokslut
PwC Granskning av bokslut och årsredovisning

Ann-Britt Dahl
Färgelanda kommun

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-29

§158
KS/2022:948
Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2021 samt
beviljande av ansvarsfrihet
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2021.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Jäv
Lars Larsson (C) och Anders Arnell (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2021 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 2021 om 701 tkr, jämfört med
budgeterat resultat på 190 tkr.
Fyrbodals kommunalförbunds revisorer har granskat verksamheten och årsredovisningen och
bedömer att de i huvudsak uppfyller de krav och mål som finns uppsatta.
Revisorerna i kommunalförbundet har i revisionsberättelse (daterad 2021-03-26) tillstyrkt att
respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31
Granskning av årsredovisning 2021, Fyrbodals kommunalförbund
Granskning god ekonomisk hushållning 2021, Fyrbodals kommunalförbund
Årsredovisning 2021, Fyrbodals kommunalförbund
Revisionsberättelse 2021, Fyrbodals kommunalförbund
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

1

Datum

Diarienummer

2022-05-23

KS/2022:907

1(1)

Kommunförvaltningen
Helena Arvedahl
telefon 0304-334000
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol
och LSS - Kvartal 1 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna statistikrapport kvartal 1 2022 för ej verkställda beslut enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt
4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det
har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.

Rapportering kvartal 1 2022, SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23
Statistikrapport
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån

Totalt
rapporterade/
verksamhet

3
2
0
11

0
1
0
4

3
3
0
15

Sektor omsorg

Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Redovisning/kvartal/år:

1 / 2022

Gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet.

SoL, Äldre
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

Ledsagning

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-05-03

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: Nej.

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Den enskilde kan inte lämna sin bostad utan bärhjälp, varav insatsen ej kunnat utföras.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

Särskilt boende

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-09-30

2022-03-02

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: Nej.

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2021-12-15. Tackat ja till nytt erbjudande som
verkställts 2022-03-02.

SoL Socialpsykiatri/IFO
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-04-07

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-08-17

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Den enskilde har tackat nej till erbjudandet, därefter ej funnit lämplig uppdragstagare. Beslut
avslutats utan verkställan 2022-04-01 på egen begäran.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Kontaktperson

Dok: UFO/Mall rapporteringsskyldighet/biståndsenheten

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-08-01

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).

LSS
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

9 § 4 Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-05-17

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

9 § 4 Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-01-16

2022-02-01

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

9 § 4 Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-10-22

2022-03-30

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

9 § 6 Korttidsvistelse

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-04-20

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem). Beslut avslutats utan verkställan 2022-04-19 då beslut löpte ut och
familjen bedömer att behovet inte finns.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

9 § 6 Korttidsvistelse

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-09-14

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

9 § 6 Korttidsvistelse

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-10-05

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

9 § 4 Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2019-04-15

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Blivit erbjuden kontaktperson 2019-10-31, men tackat nej. Vill inte tilldelas kontaktperson under
pandemin. Beslut avslutats utan verkställan 2021-04-14 då beslutet löpte ut.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

9 § 3 Ledsagarservice

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-01-11

2022-01-27

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Familjen vill avvakta tills pandemin är över.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

9 § 6 Korttidsvistelse

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-12-30

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

9 § 4 Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-10-28

2022-03-01

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

9 § 4 Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-07-07

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

9 § 3 Ledsagarservice

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-12-08

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

9 § 4 Kontaktperson

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2021-01-04

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem). Beslut avslutats på egen begäran utan verkställan 2022-03-02.
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

9 § 3 Ledsagarservice

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-11-19

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

9 § 5 Avlösarservice i hemmet

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-12-11

Dröjsmålet är under någon period
covidrelaterat: JA

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:

Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem,
arbetsmiljöproblem).

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för omsorg

2022-06-07

§35
KS/2022:907
Redovisning statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 1
Utskottet för omsorg beslutar att
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 1 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till Socialstyrelsen
och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och
beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.

Rapportering kvartal 1 2022, SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23
Statistikrapport
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån

Totalt
rapporterade/
verksamhet

3
2
0
11

0
1
0
4

3
3
0
15

1

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2022-06-29

§159
KS/2022:907
Redovisning statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 1
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 1 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4
kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har
skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Utskottet för omsorg beslutade 2022-06-07 § 35 föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 1 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Rapportering kvartal 1 2022, SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23
Statistikrapport
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån

Totalt
rapporterade/
verksamhet

3
2
0
11

0
1
0
4

3
3
0
15

1

Kommunstyrelsens ordförande
Orust Kommun

Fråga Myckleby skola
Är försäljningen klar, har full köpeskilling erlagts, har köparen fått lagfart. Innan försäljningen var det
mycket tal om servitut, hur har den frågan lösts.

Orust 2022-08-01

Kent Kihl
Kristdemokraterna på Orust

Kommunstyrelsens ordförande
Orust Kommun

Fråga Skolskjutsar
Nu har det nya systemet varit i bruk några dagar, hur har utfallit blivit. Är alla nöjda. Hur löser man det
med dessa barn som efter skolan vill följa med kompisar hem efter skolan, hur kommer de hem efteråt.

Orust 2022-08-01

Kent Kihl
Kristdemokraterna på Orust

Kommunstyrelsens ordförande
Orust Kommun

Interpellation kontroll av kompost
För ett tag sedan antog kommunfullmäktige nya regler för att kompostera. När reglerna antogs nämndes
ingenting om ökade kostnader. Hur många av miljöinspektörerna arbetar med dessa kontroller och vad
är kostnaden.
Hur låter man fastighetsägaren veta att man kommer för att inspektera komposten. Är det enbart de som
tidigare fått tillstånd att kompostera som skall besökas.
Många fastighetsägare har idag larm runt om huset om ägarna är bortresta och larmet aktiverat. Vem står
för kostnaden om säkerhetsföretaget och/eller polisen rycker ut

Orust 2022-08-01

Kent Kihl
Kristdemokraterna på Orust

Kommunstyrelsens ordförande
Orust Kommun

Interpellation Krossekärr 2:2, Ekobyn,
Ansökan om planbesked lämnades in till kommunen 2018-06-19. Syftet var att möjliggöra 7 nya
bostäder. I mer än 4 år lät kommunens politiker och tjänstemän låta föreningen tro att man var positiva
till planändringen. Föreningen har lagt ner betydande belopp och bland annat fått stöd från Boverket.
VA frågorna är lösta.
Så vid ett möte i utskottet för samhällsutveckling så lägger en av S ledamöterna ett förslag om att arbetet
med detaljplanen skall avbrytas. Den andra S ledamoten instämmer och beslutet blir att avbryta arbetet i
avvaktan på en ny detaljplan.
En ny översiktsplan kommer troligen att beslutas om under första halvan av 2024. Nu, dvs idag är det
översiktsplanen från 2009-11-12 som gäller, det är den som skall vara vägledande för beslut, inte några
fantasier om hur nästa översiktsplan kommer att utformas.
Citerat från Översiktsplanen 2009
”Översiktsplanen är viktig som underlag när kommunen hanterar bygglov, detaljplaner och andra
ärenden. Dessutom ska översiktsplanen fungera som ett strategiskt handlingsprogram i det politiska
arbetet. Översiktsplanen är vägledande men inte juridiskt bindande. Minst en gång per mandatperiod ska
kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Översiktsplanen kan ändras genom en
fördjupning eller ett tillägg. Om en stor del av översiktsplanen börjar bli inaktuell ska en ny översiktsplan
tas fram. Detta är ett omfattande arbete som ofta sträcker sig över flera år.
Kommunens nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2009-11-12 och vann laga kraft
2010-04-12.”

Att avbryta planarbetet efter 4 år är oetiskt och omoraliskt. Orust kommun skall stå för sina löften, man
skall inte låta föreningar, entreprenörer eller enskilda få uppfattningen (i fyra år) att kommunen kommer
att fullfölja det påbörjade arbetet.
•

Vad tänker majoriteten göra för att återupprätta kommunens anseende

Orust 2022-08-01

Kent Kihl
Kristdemokraterna på Orust

Revisionsplan
2022
Orust kommun
Revisorerna

Fastställd 2022-05-03

1

1. Uppdrag
Revisorernas uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag granska den verksamhet som
bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna ska granska
och pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som
görs inom organen är tillräcklig.
Revisorerna ska årligen granska verksamheten inom styrelsers och nämnders
verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed. Granskning ska ske
på samma sätt i kommunala bolag och stiftelser, genom de lekmannarevisorer som utsetts i
dem. Kommuninvånarnas perspektiv sätts i förgrunden i revisionens arbete.
Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med kommunallagen och andra författningar om revision,
reglementet samt god revisionssed1. Vidare kommer de rekommendationer och utkast till
rekommendationer som SKYREV (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) utger
att beaktas.
Granskningen syftar ytterst till att ge kommunens förtroendevalda revisorer underlag för bedömning av om nämnder, styrelser och enskilda politiker skall beviljas ansvarsfrihet.

2. Väsentlighets- och riskanalys
Revisorerna upprättar årligen en väsentlighets- och riskanalys som ligger till grund för
revisionsplanen. Revisionen inhämtar information och kunskap om nämnder och styrelsers
arbete med ett brett anslag. Den årliga dialogen med kommunstyrelsen och nämnderna som
en del i den grundläggande granskningen är också en viktig del i detta arbete. De valda
revisorerna träffar även kommunfullmäktiges presidium vid ett par tillfällen under året för att
utbyta information av betydelse för uppdraget.
Analysen av väsentlighet och risk utgår från revisionens syfte. Analysen startar med att
fastställa väsentliga verksamhetsområden inom respektive nämnd och styrelse. Det innebär
att det görs en sammanvägning av om det finns mål och uppdrag från fullmäktige som
påverkar verksamhetsområdet (beslut och reglemente m.m.) men även storleken på
resurserna som verksamheten tar i anspråk. Därutöver tillkommer andra kriterier som
påverkar bedömningen av väsentlighet, aktualitet, tidigare brister m.m.
Dessa fyra delar ligger sedan till grund för en klassificering av verksamhetsområdet som mer
eller mindre väsentligt. Det är framförallt inom dessa områden som vi identifierar och
bedömer risker och hur de hanteras.
Inom de fastställda väsentliga verksamhetsområdena identifieras de risker som kan försvåra
kommunens möjligheter att:
•
•
•
•

Bedriva en ändamålsenlig verksamhet
Upprätthålla en ekonomiskt tillfredsställande verksamhet
Uppvisa rättvisande räkenskaper
Upprätthålla en tillräcklig intern kontroll

Innebörden av god sed i kommuner och regioner är dokumenterad i skriften ”God revisionssed i kommunal
verksamhet 2018” utgiven av SKR.
1

2

Väsentlighets- och riskanalysen utgör tillsammans med kommunens egna riskanalyser, den
dialog som de förtroendevalda revisorerna fört med kommunstyrelsen och nämnder samt
iakttagelser från de granskningar som genomförts under tidigare år underlag för revisorernas
beslut om prioriteringar av fördjupade granskningar.

3. Verksamhetsrevision
3.1

Årlig grundläggande granskning

Den årliga grundläggande granskningen innebär att revisorerna gör en översiktlig granskning
av kommunens styrelse och nämnder. Detta innebär att revisorerna på en övergripande nivå
förhåller sig till om de politiska organens verksamhet är ändamålsenlig.
Av kommunallagen framgår att styrelsens och nämndernas uppdrag är att tillämpa och
genomföra fullmäktiges mål och vision utifrån de förutsättningar som finns, enligt tillämpliga
lagar och bestämmelser samt med en tillräcklig intern kontroll. Därutöver ska styrelsen och
nämnderna också åtterrapportera sin verksamhet till fullmäktige på det sätt som fullmäktige
bestämt.
Syftet med granskningen är att utifrån en övergripande nivå ge svar på hur styrelse och
nämnder mottar, genomför och återredovisar de av kommunfullmäktige beslutade mål och
uppdragen. I God revisionssed framgår att revisorerna årligen ska kunna pröva och uttala sig
om ansvarsfrågan för styrelsen och nämnderna samt ev. beredningar som granskas. Detta
innebär att granskningen måste vara så omfattande som det krävs för att detta ska vara
möjligt.
Grundläggande granskning ska genomföras för samtliga revisionsobjekt varje år för att
uttalandet i revisionsberättelsen ska vara väl underbyggt.

3.2

Förstudier och fördjupade granskningar

Förstudier och fördjupade granskningar avser granskningar inom specifika områden inom
styrelse och nämnders ansvarsområden. Valet av fördjupningar bestäms utifrån den
väsentlighets- och riskanalys som genomförts enligt ovan. Utifrån genomförd analys har
områdena nedan prioriterats. Granskningsinsatserna kommer att konkretiseras genom att ta
fram projektplaner. Utöver nedanstående insatser kommer det löpande att ske prioriteringar
och eventuella beslut om ytterligare granskningsinsatser.
•
•

Granskning av kompetensförsörjning
Uppföljande granskning av Granskning av det kommunala aktivtetsansvaret 2020.

Nämnddialoger: revisionen genomför årligen nämnddialoger med kommunstyrelsen och
nämnderna som underlag till den grundläggande granskningen.

4. Redovisningsrevision
För granskning av räkenskaperna och redovisningen inom kommunen kommer
granskningen att utgå ifrån en separat väsentlighets- och riskanalys. Den preliminära
inriktningen fastställs efter årsbokslut 2021, det vill säga under våren 2022.

4.1

Granskning av delårsbokslut

Delårsbokslutet skall granskas och rapport skall lämnas inför behandlingen i fullmäktige.
Syftet med granskningen är även att identifiera och kommunicera eventuella risker,
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budgetavvikelser och andra problemområden på ett tidigt stadium samt svara på frågan om
resultaten i delårsrapporten är förenliga med de mål som fullmäktige beslutat om i
budgeten.
Utgångspunkten för vår granskning är kommunallagen och de rekommendationer som
tagits fram av SKYREV (Sveriges kommunala yrkesrevisorer) och SKR (Sveriges
kommuner och regioner). Dessutom kommer vi att följa de särskilda riktlinjer för
delårsrapporter som fastställs inom kommunen. Vi kommer att lämna en redogörelse i de
fall vi identifierar risker och problemområden i god tid så att eventuella åtgärder kan vidtas
före bokslutsarbetet.

4.2

Löpande redovisningsrevision

I huvudsak kommer vår granskning att omfatta följande moment:
En genomgång av väsentliga rutiner:
•
Anläggningstillgångar
•
Årets investeringar
•
Inköp/utbetalningar
•
Bokslutsprocessen
•
Exploateringsredovisning
•
Löneprocessen (inkl. pensionsredovisning)
Övriga granskningspunkter:
•
•
•
•
•
•
•

4.3

Kontoanalyser känsliga konton
Kostnadsföring/aktivering
Representation/gåvor/utbildning etc.
Läsning leverantörsfakturor
Attest
Moms etc.
Rörelsegiltighet

Bokslutsgranskning

Bokslutet kommer att granskas med utgångspunkt från de risker vi bedömer kvarstår i
verksamheten med beaktande av våra iakttagelser från granskning av intern kontroll.
Vi kommer att granska kommunkoncernens årsredovisning med däri ingående verksamhetsredovisning, balans- och resultaträkningar, finansieringsanalys samt noter.
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

PROTOKOLL
Överförmyndarnämnden
2022-06-15

Tillkännagivande om justerat protokoll
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens
digitala anslagstavla.
Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund
Justeringsdatum: 2022-06-15
Paragrafer: 21-32
Datum då anslaget sätts upp: 2022-06-15
Datum då anslaget tas ner: 2022-07-07
Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarenheten

Camilla Holmgren
Sekreterare
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

PROTOKOLL
Överförmyndarnämnden
2022-06-15

§ 21

Fastställande av föredragningslistan
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med följande justering:
Tillkommande ärende
§ 22 Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning (Akt nr 5570 och 5571).
Tillkommande handling
§ 25 Begäran om samtycke till bostadsrättsförsäljning (Akt nr 9200), tjänsteskrivelse daterad
2022- 06-03 och bilagor.
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§ 22

PROTOKOLL
Överförmyndarnämnden
2022-06-15

Ärendenr 5570/Dnr 231
Ärendenr 5571/Dnr 245

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning (Akt nr 5570 och 5571)
Sekretess
_______________________
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§ 23

PROTOKOLL
Överförmyndarnämnden
2022-06-15

Ärendenr 8735/Dnr 56

Begäran om samtycke till uttag och placering av omyndigas tillgångar
(akt nr 8735)
Sekretess
_______________________
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§ 24

PROTOKOLL
Överförmyndarnämnden
2022-06-15

Ärendenr 9462/Dnr 16

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning (Akt nr 9462)
Sekretess
_______________________
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§ 25

PROTOKOLL
Överförmyndarnämnden
2022-06-15

Ärendenr 9200/Dnr 54

Begäran om samtycke till bostadsrättsförsäljning (Akt nr 9200)
Sekretess
_______________________
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§ 26

PROTOKOLL
Överförmyndarnämnden
2022-06-15

Ärendenr 8993/Dnr 100

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning (Akt nr 8993)
Sekretess
_______________________
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§ 27

PROTOKOLL
Överförmyndarnämnden
2022-06-15

Ärendenr 5317/Dnr 140

Begäran om entledigande av god man (Akt nr 5317)
Sekretess
_______________________
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§ 28

PROTOKOLL
Överförmyndarnämnden
2022-06-15

Ärendenr 9185/Dnr 68

Vitesföreläggande för att inkomma med årsräkning för 2021 (Aktnr 9185)
Sekretess
_______________________
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§ 29

PROTOKOLL
Överförmyndarnämnden
2022-06-15

Dnr ÖFN 2022/2

Svar på revisionsrapport – Grundläggande granskning av
Överförmyndarnämnden 2021
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över vilka åtgärder som är
nödvändiga för att öka takten i granskningen av årsräkningar.
Överförmyndarnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar överförmyndarnämndens svar på de förtroendevalda revisorernas
grundläggande granskning av Överförmyndarnämnden 2021.
Sammanfattning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
grundläggande granskning av Överförmyndarnämnden. Syftet med granskningen var att ge
revisorerna underlag att bedöma om Överförmyndarnämnden säkerställt en tillräcklig styrning
och intern kontroll.
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande
bedömning att överförmyndarnämnden inte full ut har säkerställt styrningen för att
verksamheten ska nå de uppställda målen.
När det gäller uppföljning och intern kontroll är bedömningen att nämnden säkerställt en
tillräcklig uppföljning och intern kontroll.
Revisionen rekommenderar överförmyndarnämnden att säkerställa åtgärder för att uppfylla
verksamhetsmålen och nämndens uppdrag.
Förvaltningen delar till stora delar revisorernas kritik, men vill framhålla att pandemiåret har
inneburit särskilda utmaningar som har påverkat verksamhetens möjlighet att nå nämndens
uppställda mål. Bedömningen är dock att det finns behov av att se över vilka åtgärder som kan
vara nödvändiga för att generellt öka takten i granskningen av årsräkningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-03
Överförmyndarnämndens svar på kommunrevision rapport daterat 2022-06-03
Revisionsrapporten daterad februari 2022
Beslutet skickas till:
Lilla Edet kommun
Orust kommun
Tjörns kommun
Stenungsunds kommun

11

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

PROTOKOLL
Överförmyndarnämnden
2022-06-15

§ 30

Ekonomisk rapport
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Överförmyndarnämnden har för samarbetskommunerna budgeterat 4 660 tkr för
överförmyndarverksamheten 2022 (1165 tkr per kommun).
Ytterligare 200 tkr har överförts från 2021 för att möjliggöra en visstidsanställning i början
av året.
Utfallet för tertial 1 ger ett positivt resultat om ca 108 tkr, vilket avrundat blir ca 30
tkr/kommun. Då vissa utgifter inte fördelas jämnt under året, prognostiserar förvaltningen ett
noll resultat vid årets slut.

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

§ 31
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

PROTOKOLL
Överförmyndarnämnden
2022-06-15

Anmälan av delegationsbeslut
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Redovisning av överförmyndarnämndens beslut fattade på delegation avseende:
Beslut om att utse ytterligare dataskyddsombud för överförmyndarnämnden enligt GDPR
artikel 37, beslutat 2022-05-09.
Ändring av arvodesbeslut enligt 38 § FL, beslutat 2022-05-30.
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

PROTOKOLL
Överförmyndarnämnden
2022-06-15

§ 32

Information från verksamheten
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
• Uppföljning verksamhetsmål
540 årsräkningar ska inkomma för 2021 och 539 har inkommit.
196 av dessa är granskade.
Fyra ställföreträdare har 10 uppdrag och en har 11 uppdrag (varav endast 4 med
redovisningsskyldighet).
Årliga kontrollerna av ställföreträdare pågår
•

Aktuella domar
Ärende 8900 Ett ärende där huvudmannen överklagat arvodesbeslutet, både
beträffande arvodets storlek och att huvudmannen ska bekosta det. Tingsrätten
har avslagit överklagan och delar överförmyndarnämndens bedömning att det
saknas skäl att frångå huvudregeln.

•

Övriga information
- Länsstyrelsens rapport efter inspektionen den 20 april har förvaltningen inte fått tagit
del av ännu.
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Kommunfullmäktige
Orust Kommun

Motion schemaläggning
Schemaläggningen bör vara sådan att man har god framförhållning och kan planera sin
tid, annars kan man förlora viktig personal till andra kommuner.
Det är viktigt att personal är delaktig med önskemål, både vid schemaläggning och
anställningsvillkor, vilket ska tas tillvara i möjligaste mån. Man ska kunna blockera en dag
i månaden från schemaläggning så man vet att den här dagen är jag fri.
Viktigt att få arbeta hela dagar även om tjänsten är ex. 55 %. Det är en rättighet att
personal får bestämma vilken %-sats man vill/kan arbeta i. Alla vill inte arbeta 100%.
Det ska vara tillåtet att kunna arbeta enbart dagtid eller kvälls-och helgtid. Det ger
kontinuitet och därmed kvalitetsförbättring.
Förslag till beslut att genomföra ovanstående förändringar
Kristdemokraterna på Orust
Kent Kihl

Orust 2022-08-01

Kent Kihl
Kristdemokraterna på Orust

Kommunfullmäktige
Orust Kommun

Motion om kvalitetsarbetet

Idag märks kvalitetsarbetet i kommunhuset endast i mycket ringa grad ute i
verksamheten. För att en organisation ska kunna sägas arbeta med kvalité måste det
förankras i organisationen så att ALL personal är delaktig. Omsorgens medarbetare är
kunniga inom sitt område och har en önskan att ge god vård och omsorg. Det ska
tillvaratas och uppmuntras! Därför bör kvalitetsfrågor både regelbundet föras ut genom
arbetsplatsträffar eller på annat lämpligt sätt men även samlas in på dessa möten.
Arbetshandledning är också en möjlighet och ibland en nödvändighet för att personal ska
få utvecklas och komma till sin rätt!
En grupp bör bildas bestående av olika yrkeskategorier så man kan få ett
helhetsperspektiv för att kunna föreslå och följa upp förbättringar inom Omsorg.
Kvalitetsarbete är viktigt för att få en god arbetsmiljö för personalen, vilket bidrar till att
personalen önskar stanna i organisationen.
Förslag till beslut att genomföra förändringar enligt ovanstående.

Orust 2022-08-01

Kent Kihl
Kristdemokraterna på Orust

Kommunfullmäktige
Orust Kommun

Motion översyn arbetsuppgifter
Det är nödvändigt att effektivt ta tillvara vård- och omsorg-personal till rätt uppgifter.
Det behövs en översiktlig helhetsbild och att vikarier som anmäler sitt intresse fångas
upp.
Arbetet inom Vård och Omsorg behöver effektiviseras mer ex, att sysslor som inte kräver
vårdkunskap kan utföras av annan personal.
En översyn över vilka arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av någon annan
personalkategori behövs göras.
Förslag till beslut att genomföra förändringar enligt ovanstående
Kristdemokraterna på Orust
Kent Kihl

Orust 2022-08-01

Kent Kihl
Kristdemokraterna på Orust

Kommunfullmäktige
Orust Kommun

Motion Mayors for Peace
För något år sedan, har för mig det var under mandatperioden 2014 till 2018, gick kommunen med i
organisationen Mayors for Peace. Det är möjligt att den årliga kostnaden för att tillhöra denna
organisation är minimal, men utrikesangelägenheter är inte något för en Svensk kommun att syssla med.
Utrikespolitiken sköts av regeringen och vår utrikesminister.
Det är inte troligt att varken politiker eller tjänstemän lägger någon tid på detta, men det sänder fel
signaler.
•

Föreslår att kommunen snarast lämnar Mayors for Peace

Orust 2022-08-01

Kent Kihl
Kristdemokraterna på Orust

Kommunfullmäktige
Orust Kommun

Motion om medlemskap i Klimatkommunerna
Orust kommun, både kommuns tjänstemän och dess politiker samt lokala organisationer har på olika
sätt arbetat för miljön. Dom flesta har varit bra förslag, ”den naturliga ventilationen” på Henåns skola
var dock mindre lyckad. Att vara först med en ide innebär risker, som bara en kommun med specialister
inom respektive område kan undvika. Vi menar att det är både bättre och billigare att lära av andra än
vara försökskanin.
•

Föreslår att kommunen ansöker om medlemskap i Klimatkommunerna

Orust 2022-08-06

Kent Kihl
Kristdemokraterna på Orust

