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Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor 
ledning och verksamhetsstöd.

2. Godkänna tillkommande kostnader för närbusstrafiken med 725 000 kronor och 
tillskjuta motsvarande budget till sektor ledning och verksamhetsstöd år 2023 
från potten ofördelad budget. 

Sammanfattning av ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om ett 
uppdragsdokument med detaljbudget för kommande år senast i november. I 
dokumentet anges bland annat hur sektorn och dess verksamheter ska arbeta för att nå 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och 
prioriteras mellan sektorns verksamheter.

Sektor ledning och verksamhetsstöd har av kommunfullmäktige fått en budgetram för 
2023 på 78,3 miljoner kronor. Det är 11,6 miljoner kronor högre än föregående års 
budget inklusive indexjusteringar och andra tekniska justeringar. 

Den största förändringen jämfört med 2022 års budget är att bemanningsenheten inkl. 
personalpoolen har överförts med 5,7 miljoner kronor från sektor omsorg och 0,8 
miljoner kronor har flyttats från sektor lärande till HR-enheten. Fullmäktige har beslutat 
om budgetförstärkning på 2,8 miljoner kronor till sektorn. Dessutom har sektorn 
tillförts sedvanlig årlig kompensation för bland annat generella prisökningar samt 
höjning av lokalhyror, lokalvård och PO-pålägg.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 om beställning av utökad närbusstrafik till en 
årlig kostnad på cirka 725 000 kronor. Kostnaderna beräknades på den tidigare 
statistiken som ingick i bilagan till det nya avtalet om skolskjuts- och närbusstrafik. I 
bilagan redovisades på årsbasis cirka 580 närbussturer. 580 turer per år blir ett snitt på 
48 turer per månad. För perioden juli-september har leverantören fakturerat ett snitt på 
96 turer per månad. Efter ett par månader med den nya leverantören för trafiken är 
bedömningen att kostnaden är dubbelt så hög än vad vi tidigare trott. Troligen 
innehåller avtalet felaktig statistik eftersom antalet turer inte förändrats jämfört med 
tidigare. Däremot kan turerna vara mer populära när servicebussen nu är avgiftsfri. 
Samtidigt kan även andra faktorer påverka resandet som exempelvis att Västtrafik dragit 

Comfact Signature Referensnummer: 1482548



 Datum Diarienummer 2(2)
2022-10-31 KS/2022:1604

in viss kollektivtrafik och att skolbussarna inte längre är öppna för allmänheten. Sektorn 
föreslås få kompensation för den ökade kostnaden med ytterligare 725 000 kronor, 
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1 Verksamheten 

1.1  Grunduppdraget 

Sektorns främsta uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i arbetet med 
att utveckla Orust samt leda och samordna kommunens 
angelägenheter. Det innebär bland annat att vara kommunstyrelsens 
förlängda arm i sin uppsiktsplikt. Men sektorn är också en intern stöd- 
och servicefunktion till övriga sektorer, vilket innebär bland annat stöd 
till alla kommunens chefer på olika nivåer, medarbetare samt 
administratörer och beställare. Allt fler utvecklingsuppdrag genomförs 
inom sektorn för att effektivisera och förbättra övriga sektorers arbete. 

Inom sektorn ligger det kommunövergripande ansvaret för bland annat 
följande områden: personalpolitik, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning 
och uppföljning, omvärldsanalys, planering, säkerhetsfrågor, 
information och kommunikation, näringslivsutveckling, turism, 
folkhälsa, integration, ärendehantering, kontaktcenter, telefoni, 
digitalisering och kollektivtrafik. Inom flera av dessa arbetsområden ska 
sektorn tillse att kommunen följer lagar, regler och rekommendationer 
samt rapportering av statistik till myndigheter. Sektorn organiseras i 
fem enheter; administration, digitalisering, ekonomi inkluderande 
upphandling, HR inkluderande bemanningsenhet samt utveckling. Chef 
för sektorn är kommundirektören. Cirka 60 medarbetare arbetar inom 
sektorn. 
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1.2  Utmaningar och verksamhetsförändringar 

Under början av 2022 har pandemins påverkan snabbt klingat av. 
Perioden med pandemi har på många sätt lärt oss att arbeta effektivt 
med hjälp av digital teknik. Distansarbete har blivit en ny norm och 
resor, konferenser och möten har helt bytt karaktär. Nu när pandemin 
är över kommer vi fortsatt dra nytta av att använda de arbetsformer 
som passar bäst för olika situationer. En allt mer föränderlig omvärld 
ställer också större krav på kommunen att snabbare anpassa sig till nya 
förutsättningar. 

Kriget i Ukraina har inneburit att vi direkt efter pandemin hamnat i en 
ny världsomspännande kris som kraftigt påverkar oss som kommun. 
Den stora omfattning av flyktingar från Ukraina som i ett tidigt skede av 
kriget prognosticerades av Migrationsverket, uteblev. Vi har idag ca 40 
flyktingar från Ukraina som troligtvis kommer att vara fortsatt bosatta i 
kommunen under en stor del av 2023. Som en följd av kriget påverkas 
vi även av en osäkerhet kring brist på nödvändigt material och en snabb 
kostnadsutveckling inom en stor mängd områden. Dessutom har kris-, 
säkerhets- och beredskapsfrågor kommit i ett allt tydligare fokus. 

För Orust, liksom de flesta av landets kommuner, är frågan om hur man 
ska lösa finansieringen av välfärdstjänster och service i framtiden en 
stor utmaning. De demografiska behoven ökar till följd av en större 
andel äldre samtidigt som skatteintäkterna minskar på grund av en 
lägre andel i arbetsför ålder samt lågkonjunktur. Utveckling av 
välfärdsteknik, självservice och andra arbetssätt är nödvändig för att 
möta den stora volymökningen. Goda möjligheter att bo och arbeta på 
Orust gör att mobilitetsfrågor och näringslivsutveckling är strategiskt 
viktiga frågor för kommunen att utveckla.. Förebyggande åtgärder i 
hälsa och bostäder är andra sätt att möte framtida behov. 

För att bibehålla en god ekonomisk utveckling och möta framtidens 
utmaningar krävs ett fortsatt arbete med att analysera effektivitet, 
kostnader och kvalitét i våra verksamheter. Vår uppgift är att leverera 
så mycket välfärd som möjligt för varje skattekrona och det är inte 
självklart att högre kostnader per automatik innebär en bättre 
verksamhet. Samverkan i ökad omfattning, både internt och externt, 
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måste också till för att klara framtidens utmaningar. 

Pensionsavgångar, en demografisk struktur där allt färre unga kommer 
in på arbetsmarknaden och ökad efterfrågan på välfärdstjänster på 
grund av en åldrande befolkning kommer att ställa stora krav på 
kommunens kompetensförsörjning. Att komma till rätta med 
kommunens höga sjuktal är en förutsättning för att kunna hantera de 
kommande ekonomiska utmaningarna. Förmågan att bemanna 
kommunen inte minst vid korttidsfrånvaro kommer att bli allt viktigare 
och mot denna bakgrund kommer omsorgens bemanningsenhet att 
flyttas till Sektor ledning och verksamhetsstöd för att organiseras under 
HR enheten. I samband med detta tar bemanningsenheten över 
samtliga sektorers korttidsrekrytering, schemaläggning och LAS 
hantering. 

Digitalisering är en del av välfärdslösningen och allt fler områden 
kommer att kompletteras med tekniska och digitala hjälpmedel. Vi 
behöver arbeta systematiskt, samordna, prioritera och fatta 
välgrundade beslut i alla frågor som rör vårt utvecklings- och 
förändringsarbete. En digital agenda har arbetats fram. Agendan pekar 
ut mål och riktning för kommunens digitaliseringsarbete. Ett stort antal 
digitaliseringsprojekt är på gång att implementeras men är också 
krävande för både organisation och brukare. 
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1.3  Detaljbudget och budgetförändringar 

Sektorn totalt, mnkr Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Intäkter -11,1 10,6 11,6 

Kostnader -89,2 -77,7 -79,0 

Nettokostnader -78,3 -67,1 -67,3 

Budgetram -78,3 -67,1 -66,6 

Avvikelse 0 0 -0,7 

 

Fördelning nettokostnad, 
mnkr 

Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Sektorsövergripande -5,5 -5,3 0,4 

HR-enhet -17,6 -9,9 -0,2 

Ekonomienhet -11,5 -10,9 -0,1 

Administrativ enhet -14,2 -13,8 -1,2 

Utvecklingsenhet -12,6 -10,7 0,4 

Digitaliseringsenhet -16,9 -16,1 0 

Sammanfattning -78,3 -66,7 -0,7 

Sektorns totala budgetram för 2023 uppgår till 78,3 mnkr. 
Den största förändringen jämfört med 2022 års budget är att 
bemanningsenheten inkl. personalpoolen har överförts med 5,7 mnkr 
från sektor omsorg och 0,8 mnkr har flyttats från sektor lärande till HR-
enheten. Fullmäktige har beslutat om budgetförstärkning på 2,8 mnkr 
till sektorn. Dessutom har sektorn tillförts sedvanlig årlig kompensation 
för bland annat generella prisökningar samt höjning av lokalhyror, 
lokalvård och PO-pålägg. 

HR-enheten har utöver bemanningsenheten fått budgetförstärkning till 
dyrare avtal med företagshälsovården och fler sökande av 
friskvårdsbidraget. 

Administrativa enheten har tillförts budget för kontaktcenter, dels 
genom omfördelning från sektorerna och dels genom en 
budgetförstärkning. Efter pandemin beräknas fler resa med 
färdtjänsten igen och för den beräknade volymökningen har sektorn 
fått budgetförstärkning. 
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Utvecklingsenheten har tillförts budgetförstärkning inom flera områden, 
bland annat en ny tjänst som kommunutvecklare, statsbidrag till 
flyktingverksamheten med anledning av kriget i Ukraina och 
helårseffekt samt budgetförstärkning för servicebussen. I avtalet om 
skolskjuts- och närbusstrafik finns en bilaga som beskriver att på 
årsbasis beräknas ca 580 närbussturer. 580 turer per år blir ett snitt på 
48 turer per månad. För perioden juli-september har leverantören 
fakturerat ett snitt på 96 turer per månad. Troligen innehåller avtalet 
felaktig statistik, eftersom antalet turer inte förändrats jämfört med 
tidigare. Däremot kan turerna vara mer populära när servicebussen nu 
är avgiftsfri. Samtidigt kan även andra faktorer påverka resandet som 
exempelvis att Västtrafik dragit in viss kollektivtrafik och att 
skolbussarna inte längre är öppna för allmänheten. Sektorn föreslås få 
kompensation för den ökade kostnaden. 

Digitaliseringsenheten har fått budgetförstärkning för ökade 
licenskostnader i samband med övergång till Microsoft 365 eftersom 
alla användare, även de med delad dator, behöver ha personlig licens 
för att kunna logga in mot plattformen. 

1.4  Investeringar 

Nätverk, switchar och accesspunkter beräknas generera en 
investeringskostnad på 4,4 mnkr under planperioden 2023-2025. För att 
kommunens användning av digitala verktyg ska fungera på ett bra sätt 
krävs det att den grundläggande IT-infrastrukturen utvecklas och 
kompletteras. 
Om IT-infrastrukturen inte utvecklas i takt med övrig digitalisering 
kommer det att leda till sämre tillgänglighet, funktion och prestanda. 
 
Investeringen i budget 2022 för utbyggnad av fiberstamnät Käringön 
har blivit försenad ett år och kvarvarande utgift på 1 mnkr behövs under 
2023. 
 
Föreningsstämman för Kommuninvest har beslutat att alla medlemmar 
ska betala in en högre kapitalinsats på grund av att Kommuninvest 
behöver tillföras nytt kapital med anledning av nya nationella regelverk. 
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För 2022 betalade kommunen 1 mnkr, för 2023 och 2024 är andelen vi 
ska betala in 1,5 mnkr vardera år. 

Projektnamn 1-5 mnkr 

Nätverk, switchar och accesspunkter 1,7 mnkr 

Kommuninvest 1,5 mnkr 

Fiberstamnät Käringön 1,0 mnkr 
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2 Mål och uppdrag från politiken 

2.1 Målområden: Attraktiv kommun 

2.1.1 Mål: Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Ett gott bemötande är avgörande för hur service och tjänster uppfattas. 
Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och 
korrekt bemötta vid kontakt med kommunen. 
 
Det är lätt att ta kontakt och på de mest förekommande frågorna får 
man svar direkt. Tillgängligheten per telefon, e-post och digitala 
tjänster ökar eftersom de prioriteras och utvecklas kontinuerligt i alla 
verksamheter. 
 
Sektor ledning och verksamhetsstöds beskrivning av målet: 
Sektorn ska kommunövergripande arbeta med att förbättra vårt 
bemötande och värdskap samt öka tillgängligheten och svarstider 
genom att utveckla kontaktcenter. Sektorn samordnar och stöttar 
verksamheterna i arbetet med att utveckla e-tjänster och digital teknik. 
Utvecklingen syftar till att förenkla vardagen för våra brukare och 
kunder samt kontakten med kommunen. Öppen data är från 2022 ett 
lagkrav och en inventering ska samordnas över lämplig data att 
publicera på webbplatsen. 

Uppdrag 

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

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

 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Andel som får svar på 
e-post inom en dag, 
andel (%) 

80 - 87 88 89 Kolada 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

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

46 - 54 70 75 Kolada 

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

75 - 80 85 90 Kolada 

Antalet nya e-tjänster i 
kommunen (st) 

20 9 (aug) 15 15 15 
Egen 

undersö
kning 
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2.1.2 Mål: En trygg och omtyckt kommun att leva, besöka och verka i 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Orust har välkomnande och trygga miljöer. Kommunen bidrar och 
underlättar för naturliga mötesplatser för social samvaro, rekreation 
och upplevelser. I vår samhällsbyggnadsprocess bygger vi ett samhälle 
tillgängligt för alla. Det finns attraktiva bostäder för olika behov, 
generationer och livsstilar.  
 
Våra verksamheter kännetecknas av god kvalitet. Våra barn och unga 
får en bra start i livet och får med sig kunskaper för framtiden. Vi 
erbjuder stöd samt en trygg och god omsorg till de personer som 
behöver det för att få livet att fungera. Vår myndighetsutövning utförs 
förtroendeingivande och rättssäkert. 
 
Det är enkelt att starta, utveckla och driva företag. Kommunen 
samordnar sina roller gentemot näringslivet och deltar i arbetet med att 
utveckla hållbara branscher samt bidrar till kompetensförsörjning. 
 
Våra medarbetare är goda ambassadörer, synliggör samt sprider 
information och goda värden om Orust. 
 
Sektor ledning och verksamhetsstöds beskrivning av målet: 
Sektorn ska verka för en upplevd trygghet på Orust, vår beredskap och 
krisorganisation ska utvecklas med anledning av förändrad omvärld. 
Kontakten mellan kommunen och näringslivet utvecklas genom en 
förbättrad intern samverkan, en väg in, företagsbesök och Forum Orust. 
Sektorn utvecklar och samordnar kommunens närvaro på sociala 
medier i syfte att sprida goda värden och information. Kommunens nya 
webbplats ökar tillgängligheten och ge ökad service till våra 
medborgare.  

Uppdrag 

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

i) Vi skapar "En väg in" för alla ärenden som företagare har till kommunen. 

 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Vunna 
överklaganden % 

100 
100 

(aug) 
85 85 85 

Egen 
undersö

kning 

Företagsklimat enligt 
SKR:s mätning Insikt -
 Totalt NKI (nöjd 
kundindex) 

64  

(år 2018) 
- Öka Öka Öka Annan 

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

- - Öka Öka Öka Annan 

Antal inlägg på sociala 
medier (st) 

- - Öka Öka Öka Annan 

2.2 Målområden: Hållbart samhälle 

2.2.1 Mål: En miljömässig hållbar utveckling 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Kommunen bidrar till en miljömässig hållbar utveckling genom att 
stötta de som lever, besöker och verkar i kommunen att agera mer 
hållbart. Det görs till exempel genom att utveckla kommunalt vatten 
och avlopp, miljötillsyn och miljöprojekt, samhällsplanering, utbildning, 
upphandling, avfallshantering samt att verka för klimatsmart resande 
och förbättrad infrastruktur såsom till exempel nya gång- och 
cykelvägar. Kommunens natur- och vattenområden värnas och 
utvecklas. 
 
Våra verksamheter arbetar med miljöfrågor i vardagen och med att 
minska sin miljöpåverkan. Utgångspunkten i arbetet är de nationella 
miljömålen och kommunens klimatlöfte. 
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Sektor ledning och verksamhetsstöds beskrivning av målet: 
Sektorn strukturerar och samordnar de miljöstrategiska frågorna i 
kommunen. Från och med 2023 arbetar alla verksamheter tydligare 
med målen i Agenda 2030. Sektorn ansvarar för att öka kunskapen hos 
våra chefer och medarbetare om Agenda 2030. Sektorns 
upphandlingsenhet stöttar verksamheten med att ställa rätt miljökrav i 
upphandlingar. 

Uppdrag 

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

2.2.2 Mål: En social hållbar utveckling 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Faktorer som en trygg miljö, studier, egen försörjning, meningsfullhet 
och god hälsa är grundförutsättningar för ett gott liv. 
 
Allt fler lider av psykisk ohälsa, framförallt fler barn och unga. Genom 
att vi satsar på fler förebyggande åtgärder och tidiga insatser minskar 
konsekvenserna för såväl den enskilda individerna som det framtida 
välfärdssamhället. 
 
Sektor ledning och verksamhetsstöds beskrivning av målet: 
Sektorn ansvarar för samhällsorientering för nyanlända. Målet är att 
skapa förutsättningar för att nyanlända och andra utrikes födda att 
komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället. Sektorn 
samordnar det kommunövergripande folkhälsoarbetet med fokus på 
psykisk ohälsa, mötesplatser och folkhälsan generellt utifrån 
folkhälsoavtalet med Norra hälso-och sjukvårdsnämnden. 
Kommunen får genom lagstiftning ett större ansvar för samordningen 
av det lokala brottsförebyggande arbetet och ska inrätta en 
samordningsfunktion. Sektorn har det övergripande ansvaret där det 
ligger på kommunen att ta fram en lägesbild över brottsligheten och 
utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en 
åtgärdsplan. Sektorns upphandlingsenhet stöttar verksamheten med 
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att ställa sociala krav i upphandlingar, där det är möjligt. 
 

 

Uppdrag 

Varje sektor tar fram en nulägesbeskrivning med de insatser som görs utifrån 
barnkonventionen med barn och ungas delaktighet samt identifierar utvecklingsområden. 
(KS uppdrag) 

 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Andel elever i åk. 9 (15 
år) som har använt 
narkotika 
överhuvudtaget (%) 

11  

(år 
2019) 

- Minska - - 
Egen 

undersö
kning 

Andel elever i åk. 9 (15 
år) som 
intensivkonsumerar 
alkohol någon gång i 
månaden eller oftare 
(%) 

15  

(år 2019) 
- Minska - - 

Västra 
Götalan
dsregion

en 

2.3 Målområden: Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 Mål: Kompetensförsörjningen ska tryggas genom fokus på ett 

hållbart arbetsliv 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Orust kommuns arbetsmiljöarbete leder till att alla medarbetare känner 
trivsel, engagemang och arbetsglädje på sin arbetsplats som därmed 
bidrar till ett gott resultat och att sjukfrånvaron sänks. 
 
En hög motivation, delaktighet och en positiv känsla när man går till 
jobbet ger stolta medarbetare och goda förutsättningar till utveckling 
av verksamheten. Stolta och kompetenta medarbetare är de bästa 
ambassadörerna för kommunen. 
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Sektor ledning och verksamhetsstöds beskrivning av målet: 
Sektorn ansvarar för att arbeta med processer som skapar delaktighet, 
engagemang och en god arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv och en 
minskning av sjukfrånvaron. I en tid av förändring och omställning krävs 
särskild fokus på att utveckla och ge våra chefer rätt förutsättningar i 
sitt uppdrag.   

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
totalt, (%) 

9,6 
11,5 
(aug) 

Minska Minska Minska Kolada 

Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
Sektor ledning och 
verksamhetsstöd (%) 

6,2 4,7 (aug) 4,5 4,5 4,5 
Egen 

undersö
kning 

Medarbetarengageman
g (HME) totalt 
kommunen -
 Totalindex 

80 - 81 81 82 Kolada 

Medarbetarengageman
g (HME) Sektor 
ledning och 
verksamhetsstöd - 
Totalindex 

82 - 82 82 82 
Egen 

undersö
kning 

Medarbetarengageman
g (HME) totalt 
kommunen -
 Motivationsindex 

80,92 - 81 81 82 Kolada 

Medarbetarengageman
g (HME) totalt 
kommunen -
 styrningsindex (Index 
0-100) 

79,42 - 80 80 81 Kolada 

Medarbetarengageman
g (HME) totalt 
kommunen -
 ledarskapsindex 
(Index 0-100) 

78,92 - 81 81 82 Kolada 

Heltidsarbetande 
månadsavlönade, 
kommun, andel (%) 

66,55 - Öka Öka Öka Kolada 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

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

87,5 - 87,5 87,5 88 
Egen 

undersö
kning 
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3 Sektorns verksamhetsplan 

Administrativa enheten 

Utvecklingsarbetet med att säkerställa rutiner för ärendeberedning, 
sammanträden med mera fortsätter. Ärendehanteringssystemet 
förbättras kontinuerligt. Likaså sker utveckling av e-tjänster i 
samverkan med digitaliseringsenheten. 

Frågan om en gemensam registratur i kommunen kommer att 
penetreras ytterligare. Syftet är att skapa en större enhetlighet och 
kvalitet i handläggningen. 

Flera delprojekt kring avställning av handlingar till e-arkivet pågår 
parallellt. Under 2023 kommer administrativa enheten tillsammans med 
sektorerna att arbeta vidare med ärendehanteringssystemet Lex samt 
lärandes och omsorgs delar av Procapita. En översyn av hur handlingar 
från ekonomisystemet ska kunna föras över till e-arkivet görs också. 

Under 2022 har ett samarbete med Tjörns kommun, avseende 
handläggning av tillstånd för alkohol och tobak, inletts. Orust kommun 
ansvarar för handläggningen i de båda kommunerna. Under 2023 
kommer vi att fortsätta arbetet med att harmonisera regelverk och 
rutiner för de båda kommunerna, i syfte att underlätta handläggningen. 
En minskning förväntas ske av antalet serveringstillstånd, som en 
effekt av pågående lågkonjunktur. 

Färdtjänstverksamheten ökar så sakteliga igen efter nedgången under 
Corona-åren. 

Orust kommuns kontaktcenter startade i oktober 2022. Vi förväntar oss 
att nyckeltalen för kommunens tillgänglighet och bemötande därför ska 
stiga under 2023. Under året kommer verksamheten att arbeta med att, 
tillsammans med verksamheterna, utvidga sina ansvarsområden och ta 
över fler arbetsuppgifter från sektorerna. 

Digitaliseringsenheten  

Digitaliseringsenhetens uppdrag är att bidra med IT-stöd till alla 
kommunens verksamheter i utvecklingsprojekt och daglig IT-drift. IT-
stödet innebär också att utveckla e-tjänster, www.orust.se, Intranät 
samt tillhandahålla en i övrigt väl fungerande IT-plattform. 
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Under 2023 står fortsatt utveckling av kommunens M365-plattform på 
agendan. Bland annat ska en backupfunktion införas, specifikt för 
M365, för att säkerställa att vi kan återställa den information som 
lagras i M365. En utbildningsplattform är under framtagande och 
kommer att lanseras i början av 2023. 

Nya förbättrade funktioner för kontohantering ska införas under 2023. 

Införandet av nytt Intranät startade i slutet av 2022 och kommer att 
fortsätta under första kvartalet 2023 

Arbetet med nya e-tjänster fortsätter. Vi har en stor mängd önskemål 
på e-tjänster från sektorerna och dessa produceras och lanseras 
utifrån prioriteringslistor. 

Med en allt större portfölj av molntjänster behöver den grundläggande 
IT-infrastrukturen anpassas. Arbete pågår för att skapa bättra 
redundans och minimera sårbarheter i infrastrukturen. Vi kommer 
också att arbeta med dokumentation och förbättringsåtgärder 
identifierade i informationssäkerhetsarbetet. 

Digitaliseringsenheten deltar i flera verksamhetsprojekt i sektorerna 
under 2023. Några exempel är en standardiserad lösning för 
informationsskyltar som successivt, när behov uppstår, kommer att 
införas i kommunen. Först ut är sektor samhällsutveckling som förser 
några bibliotek och idrottshallar med informationsskärmar som kommer 
att administreras av sektorerna via en central programvara. Sektor 
omsorg har initierat ett projekt för en kommunövergripande utredning 
kring e-legitimation för identitet och olika typer av inloggning. Projektet 
är godkänt i centralt digitaliseringsråd och arbetet med utredningen 
planeras till 2023. Utöver ovan nämnda projekt pågår det flera större 
införandeprojekt framförallt under 2023. 

Ekonomienheten 

Ekonomienheten har en viktig roll i planerings-, budget- och 
uppföljningsprocessen. Enhetens uppgift är att ge stöd i att se 
helheten, prioritera och i omvärldsbevakning. Vidare har enheten 
ansvar för inköps- och upphandlingsfrågor samt lokalstrategiska frågor 
med mera. 
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Under 2023 fortsätter enheten sitt arbete med att trimma beställar- och 
inköpsorganisationen samt underlätta för beställare att göra rätt inköp. 
Under 2022 mottog enheten ett digitaliseringspris för arbetet med att 
automatisera e-handel och fakturor. Det finns fler åtgärder att arbeta 
med som innebär minskad administration. Där det är lämpligt ställs 
hållbarhetskrav i upphandlingar, vilket ligger i linje med Agenda 2030. 
Social hänsyn är nytt område för oss som innebär att de leverantörer 
som kan erbjuda t.ex. personer som står långt ifrån arbetsmarknaden 
möjlighet till sysselsättning får mervärdespoäng, vilket innebär ett 
bättre anbud. 

Under 2023 planerar enheten att driftsätta ett nytt digitalt verktyg för 
budget- och prognosarbete, då tidigare verktyg inte uppfyllde behovet. I 
arbetet ingår också att utveckla chefers tillgång till personal- och 
ekonomiinformation genom ett så kallat beslutsstöd. 

HR-enheten 

Under 2023 kommer den fjärde omgången av traineeprogrammet att 
startas upp. Kommunen står inför en stor utmaning när det gäller 
kompetensförsörjning så traineeprogrammet är en viktig del i att trygga 
chefsförsörjningen. Ett samarbete är inlett med omställningsfonden 
och under perioden kommer detta arbete att intensifieras för att 
möjliggöra ett strategiskt och offensivt förhållningssätt. I samband med 
denna process ska samtliga medel som finns att avropa från 
omställningsfonden användas och en handlingsplan upprättas. 

Under året kommer införandet av eC plus att slutföras (HR- och 
lönesystem). Processen har dragit ut på tiden då leverantören Evry har 
haft stora leveransproblem. I denna process ingår även att säkerställa 
att samtliga verksamheter har tillgång till det digitala 
anställningsavtalet som är en viktig del i den digitala 
onboardingprocessen. I samverkan med digitaliseringsenheten kommer 
en koppling mellan lönesystem och AD vara ytterligare en pusselbit 
som läggs på plats i onboardingprocessen. Arbetet med eC plus 
kommer att påverka verksamheterna i stor omfattning. 

Processen med att skapa en mer strategisk lönepolitik i syfte att kunna 
rekrytera men även behålla nuvarande medarbetare slutförs under 
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perioden. I detta arbete ingår att skapa kurvor med önskade lönelägen 
för att synliggöra och styra den lokala lönebildningen. 

Arbetet med att implementera det nya pensionsavtalet kommer att 
fortsätta och inom ramen för detta kommer ett val att genomföras 
under våren 2023 för vissa personalgrupper med anledning av AKAP-
KR. Riktlinjer för pensioner ska tas fram och beslutas och i dessa ska 
även finnas ett erbjudande om löneväxling. 

En chefsplattform kommer att fastställas under perioden där man 
tydliggör förväntningar på ledarskapet och förutsättningar för 
ledarskap. 

Sjuktalen i kommunen är fortfarande förhållandevis höga och detta 
område kommer fortsatt att ha högsta prioriteten för HR enheten under 
den kommande perioden. En rutin med förstadagsintyg efter fem 
sjuktillfällen har sjösatts efter beslut från politiken. Denna kommer att 
följas upp för att säkerställa att den tillämpas fullt ut i verksamheterna. 
Arbetet med att lyfta fram vikten av en god arbetsmiljö och en 
implementering av konceptet att en god arbetsmiljö skapar en attraktiv 
arbetsgivare kommer att fortsätta. 

Under perioden kommer en centraliserad bemanningsenhet att bildas 
som kommer att stötta samtliga sektorer med korttidsrekrytering, 
schemaplanering samt LAS hantering. Denna enhet kommer 
organisatoriskt att läggas under HR enheten och kommer att innehålla 
en enhetschef samt 10 medarbetare. 

Utvecklingsenheten 

Utvecklingsenheten har ett antal fasta uppdrag som ansvar för 
kommunikationsstöd, webbplats och intranät. Vidare folkhälsa och 
ANDT-verksamheten (alkohol, narkotika, droger och tobak). Trygghet 
och säkerhet såväl i ett vidare perspektiv som internt, 
informationssäkerhet samt civilförsvarsåtgärder. Integration och 
flyktingmottagning, medborgardialog, landsbygdsfrågor, regionala 
samarbeten, turism, näringslivsstödjande åtgärder samt separata 
uppdrag kopplade till dessa. Kollektivtrafikfrågor och andra frågor 
kopplade till mobilitet samt övergripande fysiska planeringsfrågor är 
andra delar av enhetens uppdrag. En stor del av arbetet är också 
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handläggning av övergripande ärenden och remisser. 

Förutom de fasta uppdragen ligger också tidsbegränsade projekt och 
uppdrag. Aktuella tidsbegränsade uppdrag under 2023 är främst: 

 Start av vår nya tillgänglighetsanpassad webbplats, med ny 
grafisk profil. 

 Ukrainska flyktingar, ca 40 st, kommer inom överskådlig tid att 
vara kvar i kommunen även 2023. Riktade projekt kommer därför 
att ske till denna grupp. 

 Utökade resurser för utveckling av näringslivsarbetet gör att flera 
utvecklingsprojekt kommer att genomföras under året. Fokus 
2023 kommer att vara utvärdering med stöd av undersökningen 
Insikt, en tydlighet för företagen utifrån devisen "En väg in" samt 
att utveckla interna samverkansprocesser utifrån företagens 
behov. Även en handlingsplan kopplad till näringslivsstrategin 
tas fram. 

 Förstudie och underlag inför upphandling av turistbolag kommer 
att färdigställas. 

 Ny lagstiftning är på väg om kommunens ansvar för det 
brottsförebyggande arbetet. En modell för BRÅ arbetet skall tas 
fram och en översyn skall göras av vår krisledningsorganisation. 

 Med anledning av ny mandatperiod skall en rad styrdokument 
avseende risk- och säkerhet revideras under 2023. 

 Fortsatt arbete med Brand EU startade 2022 och kommer att 
fortsätta även 2023 utifrån perspektivet "Business Attraction". 

 Inom folkhälsa beräknas arbetet fortsätta med projekt med fokus 
på psykisk ohälsa och mötesplatser.  

 Genomlysning av processen för infrastruktur och trafikfrågor 
kommer att genomföras under året. Flera projekt med bärighet 
på mobilitet och kollektiva resor kommer också att genomföras. 

 Ny översiktsplan skall ut på samråd under 2023 

Enheten deltar också i en rad interregionala projekt och samarbeten 
som Mellankommunal kustzon, Ren kust, Fiskekommunerna, Ett enat 
Bohuslän och olika energirelaterade projekt.



 Datum Diarienummer 1(1)
2022-10-31 KS/2022:1605

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

Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor ledning och 
verksamhetsstöd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor 
ledning och verksamhetsstöd.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler. För att få 
en bild över kommunens lokalförsörjningsutveckling, både på kort och lång sikt, ska det 
finnas en kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan. Planen syftar till att 
säkerställa att framtida investeringsbehov och lokalkostnader kan ske med 
framförhållning och kostnadseffektivitet. Den kommunövergripande 
lokalförsörjningsplanen beslutas årligen av fullmäktige i samband med budget och 
flerårsplan. 

Underlaget till den övergripande lokalförsörjningsplanen kommer från respektive 
sektors årliga lokalförsörjningsplan som beslutas av kommunstyrelsen under hösten i 
samband med uppdragsdokument och detaljbudget. 

I sektor ledning och verksamhetsstöds lokalförsörjningsplan finns det behov av att titta 
närmare på ett nytt slutarkiv och serverhall. Även mindre behov som undervisningssal 
till samhällsorienteringen för nyanlända, fler kontorsplatser för den centrala 
bemanningsenheten och förråd för valnämnden nämns. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef

Comfact Signature Referensnummer: 1478378



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Susanne Ekblad
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (susanne.ekblad@orust.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 2a3a7f71ffb44051a595a80fd306429d
DATUM & TID: 2022-10-31 12:59:43 +01:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-10-31 12:59:59 +01:00
Ref: 1478378
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1478378

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


  
 
 

 
 
 
 
 
 

Lokalförsörjningsplan 
2023-2027  

med utblick mot 2040 
 

Sektor ledning och verksamhetsstöd 
2022-10-28 

 
  



Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040

2

1 Befolkningsprognos och dess påverkan på lokalbehov 

Befolkningsprognosen påverkar inte sektorns lokalbehov i någon större 
utsträckning. 

Sektorn utgör en stödfunktion till verksamheterna som ständigt har 
olika behov av förändringar av lokaler. Sedan 2020 tillhandahåller 
sektorn en kommunövergripande lokalstrateg som utgör kittet mellan 
fastighetsenheten och verksamheterna. Lokalstrategen är bland annat 
ett stöd till verksamheterna i sina behovsanalyser och deltar i 
förstudier. Sektorn tar också fram och årligen uppdaterar 
befolkningsprognosen som ligger till grund för budget och bland annat 
lokalförsörjningsplanerna.  

2 Behov av övriga lokalanpassningar 

Lokalbeståndet utgörs i huvudsak av kontorslokaler och 
gemensamhetsytor. Den större delen av ytorna är förlagda till 
kommunhuset på Åvägen 6 i Henån. Digitaliseringsenhetens lokaler 
finns på Ängås skola i Svanesund. Totalt har sektor ledning och 
verksamhetsstöd en årskostnad för lokaler på ca 2 mnkr. 

Vi arbetar ständigt med att nyttja de ytor och lokaler som redan finns 
så effektivt som möjligt. Coronapandemin har också inneburit ett 
förändrat arbetssätt med mer distansarbete än tidigare, vilket innebär 
lägre nyttjande av kontorsrum.  

Tillkommande behov av ytterligare kontorsarbetsplatser inom sektor 
ledning och verksamhetsstöd och andra sektorer gör att anpassningar 
och förtätningar genomförs kontinuerligt med utgångspunkt från 
kapacitetsutredningen 2022 som tydligt visar att det finns kapacitet 
kvar i kommunhuset. 

Sektorn har ansvar för kommunens arkiv. En utredning av arkiven 
visade att få närarkiv och inga slutarkiv i kommunhuset når den 
standard som krävs. De åtgärder som skulle behövas vidtas är 
kostsamma. Sektorn arbetar med att ta fram en behovsanalys för 
arkivbehovet samt behov av annan miljö för en av våra serverhallar. I 
förstudien får det utredas om det skulle vara effektivt och lämpligt att 
bygga nytt arkiv och serverhall i samband med ny brandstation.   

Inom sektorn ligger ansvaret för samhällsorientering för nyanlända. I 
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dagsläget finns ingen stadigvarande undervisningslokal att tillgå. Det 
skulle behöva lösas eftersom behovet finns på lång sikt. 

Från och med 2023 centraliseras omsorgens bemanningsenhet till en 
kommunövergripande bemanningsenhet för samtliga sektorer. De har 
sin placering på Södra Strandvägen 19 i Henån, men lokalen är idag för 
trång och med tillkommande anställningar behövs större ytor.  

Konferenslokalen på Lunden är sliten och trappan upp till lokalen 
upplevs otrygg för många. Kommunen saknar större konferenslokaler 
som kan ta många deltagare för t.ex. större utbildningar. På sikt finns 
det ett behov av ny utrustning och möbler samt om det finns en annan 
lösning på trappan. 

Valkansliet behöver ett utrymme där man kan förvara allt valmaterial. 
Idag är materialet spritt på olika ställen, vilket förorsakar mycket 
merarbete. Det är önskvärt att lokalen är låsbar och belägen i Henån 
och på plan 1 alternativt om det finns hiss även andra plan. Ytan som 
krävs är ca 15-20 kvm. 

3 Utblick mot 2040 

Sektorn har för tillfället inga behov som sträcker sig så långt fram.
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1. Godkänna detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och 
överförmyndarnämnd.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljbudget för politisk verksamhet, 
revision och överförmyndarnämnden år 2023. I benämningen politisk verksamhet ingår 
fullmäktige, kommunstyrelsen med utskott, social myndighetsnämnd, miljö- och 
byggnadsnämnd, överförmyndarnämnd, valnämnd och revisorer. 

Den totala budgetramen för 2023 uppgår till 14,1 mnkr. Det är 0,8 mnkr mer än budget 
2022. Budgetramen har både ökat och minskat på grund av olika beslut. Beslut om 
förändrade ersättningar till kommunalt förtroendevalda träder i kraft i samband med 
den nya mandatperiodens start, kostnaderna beräknas öka med 1,2 mnkr per år, vilket 
också budgetramen utökats med till 2023. Budgetramen har också utökats med knappt 
0,2 mnkr till förstärkning inom överförmyndarhandläggningen samt 0,2 mnkr för 
indexhöjningar. Till 2023 har budgetramen minskat med 0,3 mnkr som avsåg budget för 
att genomföra det allmänna valet och knappt 0,1 mnkr som avser lägre medfinansering 
av Leader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-06
Detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd daterad 
2022-11-03

Beslutet skickas till
Administrativ chef
Ekonomienheten
Förtroendevalda revisorer

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef
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1 Verksamheten 

1.1  Grunduppdraget 

Politisk verksamhet och revision 

I budgetsammanhang består politisk verksamhet av kostnader för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott, utskott för lärande, utskott för omsorg, utskott för 
samhällsutveckling, social myndighetsnämnd, miljö- och 
byggnadsnämnd, partistöd, valnämnd och allmänna val, EU-samarbete 
samt regionalt samarbete. 

Här ingår också revisionen, som arbetar på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Revisionen genomför granskningar av kommunens 
verksamhet enligt en årlig revisionsplan. 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden och dess förvaltning är en kommunal 
myndighet som ansvarar för en statligt reglerad verksamhet. 
Överförmyndarnämndens främsta uppgifter är att utöva tillsyn över 
vissa slag av ställföreträdarskap, besluta om förordnande av vissa 
godmanskap samt samtycka till vissa specifika åtgärder som 
exempelvis fastighetsförsäljning och arvskiften. De ställföreträdarskap 
som står under förvaltningens tillsyn är förmyndarskap, godmanskap 
och förvaltarskap. Ställföreträdarskapet är en viktig institution i 
samhället och många gånger en förutsättning för att samhälls- och 
rättslivet ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Länsstyrelsen utövar 
tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. 

Sedan januari 2015 samverkar Orust kommun med Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund i en gemensam överförmyndarnämnd. 

 

1.2  Utmaningar och verksamhetsförändringar 

En ny mandatperiod ska inledas. Det innebär att cirka 25 nya 
förtroendevalda måste utbildas inom bland annat lagstiftning, 
kommunens organisation och sammanträdesteknik så att de ska ha 
optimala förutsättningar att göra ett gott jobb. Samtliga 
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förtroendevalda ges möjlighet att delta i utbildningarna. 

Revisionens uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag granska 
den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas 
verksamhetsområden. Under våren 2023 presenteras en plan för de 
granskningar som ska äga rum under året. 

Överförmyndarverksamheten i Stenungsund har upplevt ett ökat tryck 
av inkommande ärenden och måste därför utöka antalet medarbetare 
för att uppfylla lagstiftningens krav. Länsstyrelsen har gjort en 
granskning och den visar att det mesta är i god ordning men att det 
finns mindre åtgärder att vidta kring diarieföringen. 
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1.3  Detaljbudget och budgetförändringar 

Sektorn totalt, mnkr Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader -14,1 -13,3 -12,5 

Nettokostnader -14,1 -13,3 -12,5 

Budgetram -14,1 -13,3 -13,0 

Avvikelse 0 0 0,4 

 

Fördelning nettokostnad, 
mnkr 

Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Nämnd och styrelseverksamhet -8,7 -7,6 -7,2 

Partistöd -0,4 -0,4 -0,4 

Revision -1,0 -1,0 -1,0 

Övrig politisk verksamhet -4,0 -4,3 -3,9 

Sammanfattning -14,1 -13,3 -12,5 

Beslut om förändrade ersättningar till kommunalt förtroendevalda 
träder i kraft i samband med den nya mandatperiodens start, 
kostnaderna beräknas öka med 1,2 mnkr per år, vilket också 
budgetramen utökats med till 2023. Budgetramen har också utökats 
med knappt 0,2 mnkr till förstärkning inom 
överförmyndarhandläggningen samt 0,2 mnkr för indexhöjningar. 

Till 2023 har budgetramen minskat med 0,3 mnkr som avsåg budget för 
att genomföra det allmänna valet och knappt 0,1 mnkr som avser lägre 
medfinansering av Leader. 

Sammantaget ökar budgeten med 0,8 mnkr till år 2023.



 Datum Diarienummer 1(2)
2022-11-07 KS/2022:1709

Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
telefon 0304-33 40 80
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Anta förslag till Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling
2. Upphäva tidigare beslut om taxa (§105) fattat av KF 2016-10-13

Sammanfattning av ärendet
Tryckfrihetsförordningen styr allmänhetens möjlighet att ta del av kommunens allmänna 
handlingar. Vill man ta del av en allmän handling i form av papperskopior eller digitala 
kopior kan kommunen har rätt att ta ut en avgift. Denna taxa är beskriven i bifogat 
dokument.

Utredning

Nuläge 
Allmänheten har med stöd av offentlighetsprincipen rätt att ta del av en myndighets 
allmänna handlingar. Vid en begäran om att ta del av allmänna handlingar på plats i 
myndighetens lokaler, ska dessa tillhandahållas utan kostnad enligt 2 kap. 15 § 
Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105).

Orust kommun har enligt tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) skyldighet att på 
begäran tillhandahålla kopior eller avskrifter av allmänna handlingar under 
förutsättningen att ingen sekretess föreligger. För detta har Orust kommun rätt att ta ut 
en avgift. Avgifterna har beräknats med utgångspunkt från en genomsnittlig 
självkostnad för att framställa och expediera kopior.

Tidigare beslutad avgift för utlämnande av allmän handling måste av olika skäl 
uppdateras. Bland annat är det idag vanligt förekommande att kommunen hanterar 
utlämnandet digitalt, varför taxan bör anpassas till denna mer moderna typ av 
handläggning.

Bedömning 
Föreslagen taxa baserar sig på avgiftsförordningen (SFS 1992:191) och avgifterna gäller 
för Orust kommuns samtliga nämnders hantering av kopior av allmänna handlingar. 

Orust kommun är endast skyldig att tillhandahålla handlingar i pappersform men 
allmänna handlingar får utlämnas per e-post eller i annan elektronisk form om 
kommunen bedömer att det är lämpligt i det enskilda fallet. 

Comfact Signature Referensnummer: 1484851
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De första 9 sidorna av en allmän handling är gratis. Om det handlar om 10 sidor eller 
fler, blir priset 50 kr för den 10:e sidan och sedan 2 kr per tillkommande sida. 
Motsvarande taxa finns för hantering av elektronisk kopia. Om den allmänna 
handlingen finns i elektronisk form från början är det gratis att ta del av handlingen via 
e-post.

Taxan hanterar alla typer av allmänna handlingar, även till exempel ljud- och 
videoupptagningar. Dokumentet beskriver även hur betalningsrutinen ser ut, liksom 
vilka undantag som finns.

Beslutsunderlag
Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07

Beslutet skickas till
Kontaktcenter
Ekonomienheten

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning

Pia Jakobsson Hansson
Chef Administrativa enheten
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Dokumenttyp Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 

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

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

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

 

Kopiering och utlämnande 
av allmän handling  

Taxa 

 

Antagen av kommunfullmäktige 202x-xx-xx § xx 
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Inledning 3 

Syfte och mål 3 

Avgift för kopiering av allmänna handlingar 3 

Taxa 3 

Avgift för kopiering av allmänna handlingar 3 

Avgift för elektronisk kopia av allmänna handlingar 3 

Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrkta kopior 3 

Avgift för kopiering av video och ljud 4 

Avgift för försändelse 4 

Betalning 4 

Undantag från taxan 4 

Särskilda skäl 4 

  



Kopiering och utlämnande av allmän handling - taxa

3

Inledning 
Detta dokument reglerar Orust kommuns taxa för kopiering och utlämnande av 
allmänna handlingar 

Syfte och mål 
Allmänheten har med stöd av offentlighetsprincipen rätt att ta del av en 
myndighets allmänna handlingar. Vid en begäran om att ta del av allmänna 
handlingar på plats i myndighetens lokaler, ska dessa tillhandahållas utan 
kostnad enligt 2 kap. 15 § Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). 

Orust kommun har enligt tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) skyldighet att 
på begäran tillhandahålla kopior eller avskrifter av allmänna handlingar under 
förutsättning att ingen sekretess föreligger. För detta har Orust kommun rätt att 
ta ut en avgift. Avgifterna har beräknats med utgångspunkt från en genomsnittlig 
självkostnad för att framställa och expediera kopior. 

Avgift för kopiering av allmänna handlingar 
Taxan baserar sig på avgiftsförordningen (SFS 1992:191) och avgifterna gäller för 
Orust kommuns samtliga nämnders hantering av kopior av allmänna handlingar.  

Orust kommun är endast skyldig att tillhandahålla handlingar i pappersform men 
allmänna handlingar får utlämnas per e-post eller i annan elektronisk form om 
kommunen bedömer att det är lämpligt i det enskilda fallet.  

Taxa 
Avgift för kopiering av allmänna handlingar 

Kopia Avgift 
Sida 1-9 Kostnadsfritt 
Sida 10 50 kronor 
För varje sida utöver de 10 första 2 kronor per sida 

 
Avgift för elektronisk kopia av allmänna handlingar 

Kopia Avgift 
Elektroniskt lagrade dokument som 
skickas via e-post 

Kostnadsfritt 

Inskanning av 1-9 sidor Kostnadsfritt 
Inskanning av 10 sidor 50 kronor 
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Inskanning för varje sida utöver de 10 
första 

2 kronor per sida 

 

Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrkta kopior 

Kopia Avgift 
Avskrift av allmän handling 125 kronor per påbörjad fjärdedels 

arbetstimme 
Bestyrkt avskrift 125 kronor per påbörjad fjärdedels 

arbetstimme 
Bestyrkt kopia 2 kronor per kopia, dock lägst 50 

kronor 
Avskrift av ljudbandsupptagning 125 kronor per påbörjad fjärdedels 

arbetstimme 
* Med avskrift menas att anställd skriver av hela eller delar av allmän handling 
som är så ömtålig eller skadad att den inte kan kopieras och lämnar ut avskriften. 

Avgift för kopiering av video och ljud 

Kopia Avgift 
Videoupptagning 600 kronor per tillfälle 
Ljudupptagning 150 kronor per tillfälle 

 
Avgift för försändelse 

Försändelse Avgift 
Mindre än 20 gram Kostnadsfritt 
Mer än 20 gram Faktisk portokostnad 
Postförskott, bud, etc. Faktisk kostnad 
E-post Kostnadsfritt 

 
Betalning 
Betalning kan ske via faktura, Swish eller vid önskemål om anonymitet, kontant 
hos Kontaktcenter i Orust kommuns reception. Vid kontant betalning måste 
betalning ske med jämna pengar då Kontaktcentret inte hanterar kontanter i 
övrigt och inte kan ge tillbaka någon växel. För faktura är minsta 
faktureringsbelopp 100 kronor. 
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Undantag från taxan 
Avgift tas inte ut för kopior av allmänna handlingar som kommunens 
förtroendevalda, personalföreträdare eller annan myndighet inom kommunen 
begär för att fullgöra sina uppdrag. Avgift tas inte ut för kopior av allmänna 
handlingar som statlig myndighet, region eller andra kommuner begär för att 
kunna fullgöra sina uppdrag. Avgift tas inte heller ut för kopior av allmänna 
handlingar som begärs utav journalister med anknytning till arbetsgivare som 
följer de pressetiska reglerna samt berörda parter i ärenden som handläggs av 
Orust kommun. 

Särskilda skäl 
Avsteg från ovanstående avgifter kan göras endast om det finns särskilda skäl. 
Som särskilda skäl räknas då någon som genom missbruk i form av 
återkommande mindre beställningar, när beställningen hade kunnat göras i ett 
sammanhang, undgår avgift. 

Orust kommun kan då behandla flera mindre beställningar som en enda 
inkommen begäran och ta ut en avgift om 50 kronor från den första sidan till och 
med den tionde sidan och därefter ta ut 2 kronor per sida. 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-11-02 KS/2022:1719 
 
 

 
 

Kommunförvaltning 
Ann-Britt Svedberg 
telefon 0304-33 41 79 
e-post: ann-britt.svedberg@orust.se

Beslut om att utse biträdande Säkerhetsskyddschef 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, att 

1. utse Thomas Klövheden, kris- och beredskapsstrateg, till biträdande 
säkerhetsskyddschef, fr o m 2022-12-01 

Sammanfattning av ärendet 
Vid en kommun ska det, om det inte är uppenbart obehövligt, finnas en 
säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som 
föreskrivs i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Med säkerhets-
skydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott 
och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter. Säkerhetsskyddschefen är direkt underställd myndighetens chef. 
Vid behov kan det utses en biträdande säkerhetsskyddschef. Orust kommun har valt att 
även utse en biträdande säkerhetsskyddschef i syfte att minska sårbarheten i uppdraget. 

Enligt den nya säkerhetsskyddslagen som började gälla 1 december 2021 ska 
säkerhetsskyddschefen leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att 
verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till 
lagen. Detta ansvar får inte delegeras. Säkerhetsskyddschefen ska i Orust kommun vara 
direkt underställd och rapportera till kommundirektören. Therese Silbo har efterträtt 
Linda Johansson som risk- och säkerhetsstrateg och är sedan tidigare utsedd till ny 
Säkerhetsskyddschef fr o m 2022-11-07. Utvecklingsstrateg Anita Jakobsson är idag 
utsedd till biträdande säkerhetskyddschef, men kommer att gå i pension. Hon föreslås 
därför ersättas av Thomas Klövheden, kris- och beredskapsstrateg, fr o m 2022-12-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-03 

Beslutet skickas till 
Utvecklingschef 
Kommundirektör 
 
ORUST KOMMUN 
Ledning- och verksamhetsstöd 
 
Ann-Britt Svedberg    
Utvecklingschef



 Datum Diarienummer 1(2)
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Kommunförvaltningen
Emelie Werling Söderroos
telefon 0304-33 41 90
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna revidering av delegeringsordningen enligt förslag daterat 2021-11-07.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med Kommunallagen (2017:725) 6 kap 37 – 41 §§ samt 7 kap 5-8 §§ kan 
kommunstyrelsen ge förtroendevalda och tjänstemän beslutanderätt i vissa bestämda 
typer av ärenden som regleras genom delegeringsordningen.
Kommunstyrelsens delegeringsordning måste ibland uppdateras med anledning av t ex 
organisationsförändringar, hänvisningar till nya lagar eller förändrad titulatur på 
befattningar i organisationen.

Den föreslagna revideringen innebär tillägg och ändring av befattningar i LoV9, LoV11 
samt LoV132 och en korrigering av hänvisning i SU112.

Utredning
Då upphandlingsenheten får många frågor om utlämnande av allmän handling i 
samband med att upphandlingar genomförs bedöms det som lämpligt att även 
upphandlare får besluta om avslag av utlämnandet i de fall sekretess föreligger, detta 
tillägg görs i LoV9.

På grund av ändrade titlar på nyanställda inom utvecklingsenheten behöver justeringar 
också göras i LoV11. Som ersättare har utvecklingsstrategen tidigare varit utsedd, men 
då personen som idag har denna anställning går i pension vid årsskiftet utses nu istället 
utvecklingschefen.

I LoV132 har befattningen verksamhetschef lagts till, då enhetschef inte omfattar 
samtliga chefer som upphandlar, antar anbud och tecknar sektorsspecifika avtal inom 
tilldelad budget.

Ändringen som görs i SU112 ämnar att rätta till ett fel i hänvisning, då man ska hänvisa 
till SU111 och inte SU110.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07
Kommunsytrelsens delegeringsordning – förslag till revidering 2022-11-07

Beslutet skickas till
OKFS
Administrativa enheten

Comfact Signature Referensnummer: 1483321
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Ekonomienheten
Mark- och exploateringsenheten

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Pia Jakobsson Hansson
Administrativ chef
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Kommunstyrelsens delegeringsordning 

 
Antagen av kommunstyrelsen 2014-01-30 § 26 

Dokumenttyp 
Delegeringsordning 

Förvaltning 
Sektor ledning och 
verksamhetsstöd Ämnesområde 

Styrdokument 
Ägare/ansvarig 
Administrativ chef 
Antagen av 
KS 2014-01-30 § 26 
(KS/2013:1846) 

Dnr 
KS/2013:1846 

Revisions datum Giltig fr.o.m. 
KS 2014-01-30 § 12 
(KS/2013:1193) 

2014-01-30 
 KS 2014-03-28 § 99 

(KS/2014:104) KS 2015-04-22 § 144 
(KS/2015:225) KS 2015-08-26 § 229 
(KS/2013:1846) KS 2016-06-29 § 158 
(KS/2016:1054) KS 2017-06-21 § 148 
(KS/2017:1108) KS 2018-02-21 § 25 
(KS/2018:208) KS 2018-05-02 § 105 
(KS/2018:480) KS 2018-05-30 § 141 
(KS/2018:726) KS 2018-08-29 § 186 
(KS/2018:914) KS 2019-01-30 § 31 
(KS/2019:90) KS 2019-05-29 § 128 
(KS/2019:699) KS 2019-10-30 § 223 
(KS/2019:90) KS 2020-06-24 § 142 
(KS/2020:666) KS 2020-09-30 § 193 
(KS/2020:1179) KS 2020-11-25 § 251 
(KS/2020:1282) KS 2021-05-26 § 136 
(KS/2021:315 
 
) 
 
KS 
KS 
 

Giltig t.o.m. 
Tills vidare 

KS 2021-11-24 § 258 
(KS/2021:1382) 
KS 2022-04-27 § 114 
(KS/2022:628) 

§ 



Delegeringsordning för kommunstyrelsen 

Delegeringsbestämmelser – vad säger lagen? 

Man får inte delegera om… 

Delegering gäller med de begränsningar, som framgår av delegatens arbetsområde vad 
avser ärendegrupp, geografiskt område etc. Enligt 6 kap 38 § får beslutanderätten inte 
delegeras när det gäller: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, 
eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Delegat kan inte fatta beslut rörande sig själv. Sådant beslut fattas av styrelsen. Ersättare 
för delegat har samma beslutanderätt som den ställföreträdde skulle haft. 

I de fall delegat - på grund av sjukdom, semester, tjänstledighet, tjänsteuppdrag, och 
därmed jämställda orsaker - inte kan fatta beslut inom en för varje enskilt ärende 
godtagbar tid, träder närmast överordnad in som ersättare. Vid motsvarande situation i 
händelse av arbetsmarknadskonflikt träder styrelsens ordförande in som ersättare. 

Yttrande över laglighetsprövning eller annat överklagande av delegerade beslut fattas av 
delegaten såvida inte annat särskilt anges i delegeringsordningen. 

Vidaredelegering 

Kommunallagen ger möjlighet till vidaredelegering (7 kap §§5-8). 

Vid eventuellt beslut om att vidaredelegering skall få förekomma på viss angiven 
ärendegrupp gäller följande: 

- Tillstånd att vidaredelegera kan endast lämnas till Kommundirektör/sektorchef. 

- Kommundirektör/sektorchef svarar för att det genom vidaredelegering fattade beslutet 



anmäls till henne/honom snarast och på lämpligt sätt. Kommundirektör/sektorchef skall 
därefter anmäla till styrelsen enligt gängse regler. 

- Kommundirektör/sektorchef skall underrätta styrelsen om vilka tjänstepersoner som 
erhållit beslutanderätt efter vidaredelegering samt tillse att ärendegruppen införs i 
delegeringsordningen. 

  



Lagar och förordningar 

AFL Lagen om allmän försäkring 
FB Föräldrabalken 
FL Förvaltningslag 
Fvu Förordning om vuxenutbildning GDPR Dataskyddsförordningen 
Gyf Gymnasieförordningen 
HSL Hälso- och sjukvårdslagen 
HvF Hemvärnsförordningen 
KL Kommunallag 
KAL Kamerabevakningslag  
LOU Lag om offentlig upphandling 
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LUL Lagen om unga 
lagöverträdare 
OSL Offentlighets- och sekretesslag  
PBL Plan- och bygglagen 
PSL Patientsäkerhetslagen 
SL Skollagen 
SoL Socialtjänstlagen 
SF Skolförordningen 
TF Tryckfrihetsförordning 
TrF Trafikförordning 

Överklagningsmyndigheter 

FR Förvaltningsrätten 
KR Kammarrätten 
SÖN Skolväsendets överklagandenämnd



Delegering av beslutanderätt inom nämnd – bakgrundsinformation och tolkningar 
 
(6 kap 37 – 41 §§, 7 kap 5-8 §§ kommunallagen) 

1. Vad innebär delegering? 

Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller 
i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). 

Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndens 
beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning till förvaltningsrätten. 

Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan naturligtvis återkalla 
delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i 
ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Nämnden har redovisningsansvaret men delegaten har det juridiska ansvaret (t ex 
tjänstefel, skadestånd). 

2. Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt 

Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett 
reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst 
verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan 
nämnden om den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar 
delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en 
delegeringsordning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater. 

Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten skall 
delegeras. Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap 38 § KL 
(se nedan) som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras 

3. Vad man kan delegera 

Nämndens delegeringsrätt – delegeringsförbud (6 kap 38 § KL) 

Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 
som annars är av större vikt är förbehållna nämnden. Oftast handlar det om ärenden som 
får stora konsekvenser för kommunen och ofta där politiska bedömningar är avgörande. 
Någon klar gräns för vad som är delegerbart eller inte delegerbart finns inte. Man får se på 



hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, 
förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation. 

Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del 
specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, också uttryckliga delegeringsförbud. 



a. Delegering och ren verkställighet 

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I 
delegeringsordning skall med andra ord endast upptas beslut i kommunallagens mening. 

Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med 
exakthet. 

Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för 
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och 
bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller 
genom förvaltningsbesvär. Men man kan inte endast gå på överklagbarheten för att 
särskilja ren verkställighet från beslut i kommunallagens mening eftersom t.ex. yttranden 
normalt inte kan överklagas men ofta innehåller självständiga bedömningar och fordrar 
delegering för att kunna föras över från nämnd till annan. 

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och 
beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering 
enligt en fastställd taxa eller tilldelning av daghemsplats efter en klar turordning. Beslut av 
rent förberedande eller verkställande art kan inte överklagas (jmf 13 kap 2 § 2 p KL). 
Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning – eller 
förvaltningsbesvär - finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde 
upplever som felaktigt, nämligen genom rättslig prövning vid allmän domstol, anhållan om 
en JO- granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 

b. Delegering av rätt att överklaga 

Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att 
begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett 
bemyndigande skall vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskilda får delegeringen inte omfatta ärenden av principiell 
betydelse eller annars av större vikt. 

c. Beslut utan delegeringsuppdrag 

Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut 
inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i 
kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om 



mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall 
även driva ärendet via allmän domstol. 

4. Vem kan man delegera till? (6 kap 37 § KL) 

En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till: 

- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden 

- en ledamot eller ersättare i nämnden 

- en anställd hos kommunen 

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till: 

- flera anställda i grupp 

- till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering 

- anställd i kommunalt företag 
  



Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som går in i 
en delegats ställe vid delegatens frånvaro. 

5. Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte 
kan  avvaktas (6 kap 39 § KL) 

En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i 
nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka 
beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. 
Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Denna typ av beslut anses som ett beslut av nämnden. 

6. Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap 40 §, KL) 

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av delegering ska 
anmälas till den. Beslut som inte ska anmälas måste protokollföras särskilt och 
tillkännages på kommunens anslagstavla, om besluten får överklagas enligt 
kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning. 

Om nämnden bestämt att beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas till 
sammanträden, väljer nämnden själv på vilket sätt detta ska ske (muntligen eller 
skriftligen). Oavsett i vilken form återrapportering till nämnden görs måste det av 
protokollet framgå, i de fall besluten får överklagas enligt kommunallagen, vilka beslut som 
anmälts till ett visst sammanträde. Anledningen till detta krav är att det ska gå att avgöra 
när beslutet vinner laga kraft. 

Beslut fattade med stöd av delegering som inte anmäls till nämnden ska tillkännages på 
kommunens anslagstavla löpande, oberoende av när nämnden sammanträder. För att 
besluten ska vinna laga kraft inom rimlig tid bör tillkännagivandet ske i nära anslutning till 
beslutsfattandet. 

7. Exempel på ren verkställighet är: 
- MBL-förhandlingar. Följer av respektive tjänsteinstruktion. Enhetscheferna förhandlar. 

Centrala tvisteförhandlingar enl. MBL § 14 sköts av HR-enhet biträdd av respektive 
enhetschef. 

- Utfärdande av anställningsavtal och intyg. 
- Planering och godkännande av semester samt beviljande av annan ledighet. 
- Godkännande av uppsägning på egen begäran. 



- Utbildning, studiebesök, konferensbesök och övriga tjänsteresor. 
- Representation och uppvaktning enl regler. 
- Utannonsering av tjänst. 
- Debitering och uttagande av avgift enligt taxa och fullföljande avkrav. 
- Indrivningsåtgärder enligt lagstiftningen angående summarisk process. 
- Söka och bevaka statsbidrag. 
- Bidragsgivning enligt fastställda normer. 
- Utseende av firmatecknare för kommunen i fråga om plusgiro, bank samt postförsändelser 

av alla slag. 
- Anskaffning av varor, inventarier, tjänster och entreprenader. 
- Försäljning av lös egendom upp till 2 prisbasbelopp. 
- Löpande underhåll och reparationer av kommunens fastigheter (begränsning om 

upphandling). 
- Interna lokalupplåtelser. 
- Upplåtelse av fritidsgårdar, anläggningar och lokaler vid enstaka tillfällen. 
- Förändringar av fritidsgårdar och anläggningars öppethållande samt andra frågor av 

liknande art och omfattning som ovan. 



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 

SEKTOR LEDNING OCH 
VERKSAMHETSSTÖD 
(samt övergripande) 
ADMINISTRATIONMM 

 
LoV1 

Ge fullmakt till ombud att föra kommunens talan 
vid domstolar och andra myndigheter och där 
utföra och bevaka kommunstyrelsens talan. 

 
Kommundirektör Kommunstyrels

ens ordförande 

 
I personärenden inom 
Omsorg finns särskild 
delegering. 

 
FL § 14 

 
LoV2 

 
Avvisande av ombud att föra kommunens talan 

 
Kommundirektör Kommunstyrels

ens ordförande 

 
I personärenden inom 
Omsorg finns särskild 
delegering. 

 
FL §14 st 
2 

 
LoV3 Beslut om föreläggande att ombud ska stärka sin 

behörighet genom fullmakt 

 
Kommundirektör Kommunstyrels

ens ordförande 

 
I personärenden inom 
Omsorg finns särskild 
delegering. 

 
FL §15 st 
2 

 
 
LoV4 

Företräda kommunen i ärenden som innebär 
ansökan till kronofogdemyndigheten och andra 
myndigheter om betalningsföreläggande och i 
anledning av andra betalningsförsummelser samt 
handräckning samt att begära att sådana ärende 
hänskjuts till rättegång. 

 
 
Ekonomichef 

 
 
Redovisningsekono
m 

 
 
I personärenden inom 
Omsorg finns särskild 
delegering. 

 

 
 
LoV5 

Bevaka kommunens rätt vid bolags- och 
föreningsstämmor samt andra sammanträden inom 
företag och institution, som kommunen helt eller 
delvis äger eller har andelar, insatser eller andra 
intressen att bevaka. 

 
 
Kommunstyrelsens 
ordförande 

 
 
Kommundirektör 

  

 
 
LoV6 

Utfärda fullmakt att underteckna handlingar om 
kommunens löpande banktransaktioner och att 
beordra elektronisk utbetalning samt att fastställa 
eventuella 
tillämpningsföreskrifter. 

 

Kommundirektör 

 

Ekonomichef 

  

LoV7 Tolkning av arkivreglemente och 
dokumenthanteringsplaner 

Administrativ chef Arkivassistent 

Arkivadministratör 

  



LoV8 Avvisning av för sent inkommit överklagande. (KS 
specialreglerade verksamhet) 

Administrativ chef Kommunsekreterare 
 

45§FL 

 
 
LoV9 

 
Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild eller myndighet samt 
uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild. 

Verksamhetschef 
Omsorg/ Enhetschef 
lärande eller 
Samhällsutveckling/ 
Jurist 
Samhällsutveckling/ 
Administrativ chef/ 
Upphandlingschef/ 
Upphandlare 

 

Sektorchef inom 
berört område 

Upphandlingschef för 
upphandlingsfrågor.  
Administrativ chef för Ledning 
och verksamhetsstöd i övrigt. 

 
2 kap. 14 § 
TF, 6 kap. 
3, 
10 kap 14 
§ 

 
LoV10 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 

statliga myndigheter i forskningssyfte 
Verksamhetschef Omsorg/ 
Enhetschef inom berört 
område 

Sektorchef inom 
berört område 

Enhetschef avser 
lärande och 
samhällsutveckling. 

Off.-
Sekr.L 
resp SoL 

LoV11 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän. Säkerhetsstrateg 
Säkerhets- och 
trygghetsstrateg/ Kris- och 
beredskapsstrateg 

Utvecklingsstrateg 
Utvecklingschef 

  

LoV13 
Tillstånd att använda kommunvapnet Utvecklingschef Kommunikations- 

strateg 
  

LoV14 Avge yttranden enligt kamerabevakningslag Jurist samhällsutveckling Administrativ chef 
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LoV15 

Fatta beslut i styrelsens eller utskotts ställe i 
angelägenheter som inte kan avvakta tills 
sammanträde kan anordnas – eller inte kan vänta 
till ordinarie sammanträde och extra sammanträde 
inte är motiverat. 

 
Kommunstyrelsens 
ordförande/ 
Utskottsordförande inom 
verksamhetsområdet 

 

Respektive 1 
vice 
ordförande 

  

 
 

LoV16 

Besluta om adressnumrering av vägar i tätorter och 

på landsbygd samt av adresser på landsbygd – och 

revidering/justering av adresser i tätort – där 
kommunstyrelsen antagit en princip 

 

Mät- och kartingenjör 

 

GIS-handläggare 

  

LoV17 Yttrande till överprövande domstol vid 
överklaganden i 
upphandlingsärenden 

Upphandlingschef Upphandlare 
  



 
 

LoV18 
Medge utsträckning, nedsättning, dödande, 
sammanföring och relaxation av inteckning samt 
utbyte av pantbrev liksom andra därmed 
jämförbara åtgärder. 

 

Sektorchef 
samhällsutveckling 

   

LoV19 Beslut om utskottens ledamöters och ersättares 
deltagande i 
kurser och konferenser 

Respektive utskott 
   

 
 

LoV20 

 

Rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal 

 
Sektorchef/ 
Verksamhetschef/ 
Enhetschef inom berört 
område 

   

GDPR 

 
 

LoV21 

 

Anmäla en personuppgiftsincident 

 
Sektorchef/ 
Verksamhetschef/ 
Enhetschef inom berört 
område 

   

GDPR 

LoV22 Besluta om avgörande eller avslå (6-
månadersregeln) 

Resp sektorchef   FL § 12 

  
EKONOMI 

    

 BUDGET     

 
Lov100 

Beslut om omfördelning av budget under 
löpande verksamhetsår avseende mindre 
justeringar mellan 
sektorerna 

 
Kommundirektör 

   

 
Lov101 

Beslut om omfördelning av budget under löpande 
verksamhetsår avseende mindre 
justeringar mellan verksamhetsområden 
inom sektor 

 
Sektorchef 

   

 
Lov102 

Beslut om omfördelning av budget under 
löpande verksamhetsår avseende mindre 
justeringar inom verksamhetsområden 

 
Verksamhetschef 

   

 
Lov103 

Beslut om omfördelning av budget under löpande 
verksamhetsår avseende tekniska justeringar, t ex 
pris- och löneuppräkning 

 
Ekonomichef 

 
Controller 
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FINANSIERING 

Lov104 Teckna ramavtal om finansiell leasing samt ingå 
underliggande avtal därom 

Ekonomichef Redovisningsekono
m 

  

 
Lov105 Teckna operationell leasing för 

multifunktionsskrivare, kopiatorer, skrivare och 
dylikt 

 
Digitaliseringschef 

   

Lov106 Teckna operationell leasing vid nyanskaffning av 
fordon 

Sektorchef 
   

Lov107 Teckna operationell leasing vid utbyte av fordon Budgetansvarig chef    

Lov108 Teckna övrig operationell leasing (än den ovan 
listade) 

Sektorchef 
 

Samråd med ekonomichef 
 

Lov109 Uppta lån inom av fullmäktiges beviljad ram Ekonomichef Redovisningsekono
m 

  

 
Lov110 

Teckna ramavtal om derivathandel samt ingå 
derivattransaktioner enligt av kommunstyrelsen 
antagen Finanspolicy 

 
Ekonomichef 

 
Redovisningsekono
m 

  

Lov111 Teckna ramavtal om samt uppta 
checkräkningskredit enligt 
av kommunstyrelsen antagen Finanspolicy 

Ekonomichef Redovisningsekono
m 

  

Lov112 Uppta kortfristiga lån enligt av kommunstyrelsen 
antagen 
Finanspolicy 

Ekonomichef Redovisningsekono
m 

  

 
 
Lov113 

Uppta byggnadskreditiv (inom ramen för 
fullmäktigesbeslut om långsiktig upplåning, i 
avvaktan på placering av lån) enligt av 
kommunstyrelsen antagen Finanspolicy 

 

Ekonomichef 

 

Redovisningsekono
m 

  

 
KRAVVERKSAMHET 

 
Lov114 Godkänna större anstånd eller amorteringsplan, 

enligt av kommunstyrelsen antagna Riktlinjer för 
kravverksamhet 

Enhetschef/ 
Verksamhetschef/ 
Sektorchef 

  
Inom respektive 
ansvarsområde 

 

 
Lov115 

Godkänna utmätning i fast egendom eller därmed 
jämförbar åtgärd, enligt av kommunstyrelsen 
antagna Riktlinjer för krav- 

 
Sektorchef 

  
Inom respektive 
ansvarsområde 

 



verksamhet 

 
Lov116 Besluta om avskrivning av kapitalfordran enligt av 

kommunstyrelsen antagna Riktlinjer för krav-
verksamhet 

Enhetschef/ 
Verksamhetschef/ 
Sektorchef 

  
Inom respektive 
ansvarsområde 

 

 
Lov117 

Besluta om upphörande av leverans av tjänst eller 
vara enligt av kommunstyrelsen antagna riktlinjer 
för krav-verksamhet eller andra riktlinjer. 

 
Lägst enhetschef 

 
Inom 
respekive 
ansvarsområ
de 

 

 
STIPENDIER OCH FONDER 

Lov118 Beslut om utdelning ur donationsfonder avseende 
Anders 
Karlsson i Vasshagen 

Enhetschef 
 Avser chef för i fonden 

definierad 
enhet 

 

 
Lov119 Beslut om utdelning ur donationsfonder avseende 

Axel Olsson & Johan Karlssons donationsfond – 
Kaprifolgården 

 
Enhetschef 

   

Lov120 Beslut om utdelning ur donationsfonder avseende 
Fonden 
för behövande inom Orust kommun 

Verksamhetschefer 
 Gemensamt beslut inom 

ledningsgrupp omsorg 
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Lov121 Beslut om utdelning ur donationsfonder 
avseende Skolstyrelsens donationsfond 

Utskottet för lärande 
   

Lov122 Beslut om utdelning ur donationsfonder avseende 
Herta och 
Carl Claessons premiefond - yrkesskolor 

Gymnasiechef/rektor 
   

Lov123 Beslut om utdelning ur donationsfonder avseende J 
O 
Olsson 

Enhetschef fritid 
   

LOV124 Beslut om utdelning ur donationsfonder avseende 
John och Karin Pettzons minnesfond 

Utsedda ledamöter i 
styrelsen för 
fonden 

 
 

 

LOV125 Beslut om utdelning ur donationsfonder avseende 
Bengt och Rut Åkerströms stiftelse 

Utsedda ledamöter i 
styrelsen för 
fonden 

 
 

 

Lov126 Utdelning av kommunala stipendier Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

Lov127 Besluta om utdelning av kulturstipendier Utskottet för 
samhällsutveckling 

   

Lov128 Besluta om utdelning av kulturpris Utskottet för 
samhällsutveckling 

   

Lov129 Besluta om registertecknare för kommunens 
donationsfonder 

Ekonomichef Kommundirektör 
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UPPHANDLING 
 
LoV130 

Upphandla, anta anbud, tilldelningsbeslut och 
teckna 
kommunövergripande ramavtal vad avser varor och 
tjänster eller beslut om att återta tilldelningsbeslut 

 
Upphandlingschef 

 
Upphandlare 

Förlängning och uppsägning 
av 
ramavtalen 
inbegrips i 
delegeringen. 

 

 
 
LoV131 

 
Upphandla och anta anbud och teckna 
sektorsspecifika ramavtal vad avser varor och 
tjänster 

 

Sektorchef/ 
Kommundirektör 

 Förlängning och uppsägning 
av ramavtalen inbegrips i 
delegeringen.  

 

LoV132 Upphandla och anta anbud och teckna 
sektorsspecifika avtal 
inom tilldelad budget 

Enhetschef/ 
Verksamhetschef 

 Upphandlingsenheten. 
ansvarar för process och 
genomförande (Inom 
respektive ansvarsområde) 

 



LoV133 Beslut om att avbryta upphandling, gäller samtliga 
upphandlingar i kommunen 

Upphandlingschef Upphandlare Upphandlingsenheten. 
ansvarar för process och 
genomförande (Inom 
respektive ansvarsområde) 

 

 
 
LoV134 

Upphandla, anta anbud och teckna avtal för 
entreprenader inom av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen avsatt projektram. 

 

Sektorchef 

 
Upphandlingsenheten. 
ansvarar för process och 
genomförande (Inom 
respektive ansvarsområde) 

 

LoV135 Bevakning av kommunens rätt - med befogenhet 
att vid 
brott mot entreprenadavtal, häva detta. 

Sektorchef 
   

 
LoV136 Bevakning av kommunens rätt - med befogenhet 

att vid brott mot kommunövergripande ramavtal, 
häva detta. 

 
Upphandlingschef 

   

LoV137 Bevakning av kommunens rätt - med befogenhet 
att vid 
brott mot sektorsspecifika avtal, häva detta. 

Sektorchef 
   

  



 
 

EKONOMI – ÖVRIGT 
 
Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 

 
 
 
LoV138 

Godkänna ekonomisk uppgörelse med 
försäkringsbolag och/eller skadelidande i samband 
med sådan sak-, person- eller ansvarsskada som 
omfattas av kommunens egendoms- eller 
ansvarsförsäkringar. Hithörande kostnader 
belastar, om inte annat överenskommes, berörd 
verksamhet. 

 
 

Ekonomichef 

  
 
I samråd med 
berörd 
resultatansvarig 

 

LoV139 Beslut om indexhöjning av kommunens tekniska 
taxor – 
varvid höjningen anmäles till KS och KF. 

Utskottet för 
samhällsutveckling 

   

 
LoV140 

 
Utse huvudattestant 

 
Sektorchef/Verksamhetsch
ef 

 Vidaredelegation: 
Verksamhetschef 
inom respektive 
verksamhetsomr
åde 

 

 
LoV141 

Beslut enligt kommunens riktlinjer för 
investeringar avseende beslut om 
förstudiebeställning utifrån genomförd 
behovsanalys 

 
Berört verksamhetsutskott 

   

LoV142 Beslut enligt kommunens riktlinjer för investeringar 
avseende beslut om projektering 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

LoV143 Beslut om makulering/annullering och kredit av 
kundfakturor under 10 000 kr 

Ekonomiadministratör inom 
ekonomienheten och 
administratör inom 
affärsdrivande verksamhet 

   

LoV144 Utse portföljansvarig inom el-handel   Ekonomichef  Kommundirektör   

LoV145 Beslut om utbyte och avyttring av fordon Budgetansvarig chef    

LoV146 Beslut om nyanskaffning av fordon Sektorchef    

LoV147 Beslut om extrautrustning till fordon Budgetansvarig chef    

LoV148 Beslut om att ta emot gåva upp till värdet av 1 
prisbasbelopp  

Sektorchef Kommundirektör   

  



 

 BIDRAG 
 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
 
LoV148 Beslut om kommunalt bidrag till nybyggnad och 

iståndsättning av enskilda vägar (anmäles en gång 
årligen). 

 
Mark- och trafikingenjör 

   

 
LoV149 

Beslut om kommunalt väghållningsbidrag i enlighet 
med av kommunfullmäktige fastställda principer 
(anmäles en gång årligen). 

 
Mark- och trafikingenjör 

   

 
LoV150 Bidrag till externa organ, organisationer mfl, 

verksamma inom Utskottet för lärandes 
ansvarsområde 

 
Utskottet för lärande 

   

 
LoV151 Bidrag till externa organ, organisationer mfl, 

verksamma inom Utskottet för omsorgs 
ansvarsområde 

 
Utskottet för omsorg 

   

 
 

PERSONALÄRENDEN - 
FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE 

LoV200 Vara kommunens personalorgan och handha frågor 
i 
enlighet med kommunstyrelsens reglemente. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 I samråd med 
Kommundirektör/ 
HR-chef 

 

 
REKRYTERING 

LoV201 Anställning Kommundirektör Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

LoV202 Anställning sektorchefer Kommundirektör 
 Samråd med KSAU:s 

presidium 
eller berörd nämnd 

 

LoV203 Anställningar av tillförordnad Kommundirektör 
längst två 
månader 

Kommundirektör 
 Samråd med KSAU:s 

presidium 
eller berörd nämnd 

 

LoV204 Omplacering av personal mellan sektorer HR-chef  Samråd med berörda sektorer  
 

LÖNEBILDNING/LÖNESÄTTNING 
LoV205 Fastställa lönepolitik KS arbetsutskott    

 
LoV206 

 
Träffa kollektivavtal 

 
HR-chef 

HR-specialist 
med inriktning 
mot 
förhandling 

  



 
ÖVRIGT 

 
LoV207 Beslut om pensionsförmåner för anställda i 

enlighet med aktuellt pensionsavtal 

 
HR-chef 

HR-specialist 
med inriktning 
mot 
förhandling 

  

 
LoV208 

 
Beslut om ledigheter med lön för fackliga 
aktiviteter 

 
HR-chef 

HR-specialist 
med inriktning 
mot 
förhandling 

  

 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
 
 

 
PERSONALÄRENDEN 

    

LoV210 Anställning av personal/tillsättning av tjänster Närmast överordnad chef 
 Vid chefsrekrytering i samråd 

med 
HR-chef 

 

LoV211 Löne- och anställningsvillkor avseende anställning 
av 
Kommundirektör 

KSAU 
 

Samråd med HR-chef 
 

LoV212 Besluta om löne- och anställningsvillkor avseende 
sektorchef 

Kommundirektör 
 

Samråd med HR-chef 
 

LoV213 Löne- och anställningsvillkor avseende anställning 
av övriga 
tjänster 

Närmast överordnad chef 
 

Samråd med HR-enheten 
 

LoV214 Beslut om organisationsförändringar inom 
respektive sektor 

Sektorchef 
 Samråd med närmaste chef 

och 
berörda chefer 

 

LoV215 Beslut om organisationsförändringar inom 
verksamheter/enheter 

Verksamhetschef 
 Samråd med närmaste chef 

och 
berörda chefer 

 

LoV216 Omplacering av personal mellan sektorer, 
verksamheter och 
enhet 

HR-chef Sektorchef 
  

LoV217 Omplacering av personal inom sektorer, 
verksamheter och 
enheter 

HR-chef Sektorchef 
  

LoV218 Personalavveckling avseende beslut om avsked 
eller 
uppsägning av personliga skäl 

Kommundirektör 
 

Samråd med HR-chef 
 

 
LoV219 

Personalavveckling avseende beslut om avsked 
eller uppsägning av personliga skäl för 
anställningar enligt BEA- avtalet 

 
Sektorchef 

  
Samråd med HR-chef 

 



LoV220 Personalavveckling avseende avslut av anställning 
av 
Kommundirektör 

KSAU 
 

Samråd med HR-chef 
 

LoV221 Personalavveckling avseende avslut av anställning 
via avtal 

Sektorchef/ 
Kommundirektör 

 
Samråd med HR-chef 

 

LoV222 Personalavveckling avseende beslut om 
uppsägning p.g.a 
arbetsbrist 

KSAU 
 

Samråd med HR-chef 
 

LoV223 Personalavveckling avseende beslut om 
uppsägning p.g.a 
arbetsbrist när LASS är tillämpbar 

Chef för stöd och omsorg 
 

Samråd med HR-chef 
 

 
LoV224 Beslut att kvarstå i tjänst efter uppnådd 

pensionsålder och medgivande av partiell pension 
avseende Kommundirektör 

 
KSAU 

   

 
LoV225 Beslut att kvarstå i tjänst efter uppnådd 

pensionsålder och medgivande av partiell pension 
avseende övrig personal 

 
Närmast överordnad chef 

   

 
ÖVRIGT 

 
 
LoV226 

 

Beslut om disciplinär åtgärd 
Närmast överordnad 
chef,som lägst enhetsnivå 
- inom omsorg som lägst 
verksamhetsnivå 

  

Samråd med HR-enhet 

 

LoV227 Arbetsmiljöarbetsuppgifter utifrån systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Kommundirektör 
 

Med möjlighet att 
vidaredelegera 

 



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
 SEKTOR SAMHÄLLSUTVECKLING     

 TRAFIKREGLERING     

 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER     

 
 
 
 

SU1 

 
 
 
Besluta om förbud mot trafik med fordon, fordon 
av visst slag eller fordon med last m m av viss 
beskaffenhet 

 
 
 
 

Mark- och trafikingenjör 

 
 
 
Mark- och 
exploateringsc
hef 

  
10 kap 1 § 
andra 
stycket 5 
samt 2 § 
första 
stycket 3 
och andra 
stycket TrF 

 
 

SU2 

 

Besluta om förbud eller påbud att svänga eller köra 
i viss riktning 

 

Mark- och trafikingenjör 

 
Mark- och 
exploateringsc
hef 

 
10 kap 1 
§ andra 
stycket 6 
TrF 

 
 

SU3 

Besluta om förbud att stanna eller parkera fordon 
eller tillåtelse att stanna eller parkera fordon med 
avvikelse från bestämmelserna i 3 kap 48 eller 52 
§, 53 § 2-5, 54 § eller 55 § 
3 eller 4 eller lokal trafikföreskrift 

 

Mark- och trafikingenjör 

 
Mark- och 
exploateringsc
hef 

 
10 kap 1 
§ andra 
stycket 12 
TrF 

 
 

SU4 

 

Besluta om tidsbegränsning, avgiftsplikt eller 
andra villkor för parkering 

 

Mark- och trafikingenjör 

 
Mark- och 
exploateringsc
hef 

 
10 kap 1 
§ andra 
stycket 13 
TrF 

 
 

SU5 

Besluta om begränsning till lägre hastighet än i 
bestämmelserna i 3 kap 17 § första och tredje 
styckena för motordrivna fordon i terräng om det 
är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, 
framkomligheten eller miljön 

 
 
Mark- och trafikingenjör 

 

Mark- och 
exploateringsc
hef 

 
10 kap 1 § 
andra 
stycket 11 
och 3 § 1 e 
TrF 

 
SU6 

 
Besluta om undantag från 3 kap 77 § om 
belysning vid färd i terräng 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 14 



 
 

SU7 

Besluta om avvikelse från bestämmelserna om 
hastighet i 3 kap 17 § första stycket och från 
bestämmelser som har meddelats med stöd av 3 
kap 17 § andra stycket TrF på väg om det är 
motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, 
framkomligheten 

eller miljön 

 
 
Mark- och trafikingenjör 

 

Mark- och 
exploateringsc
hef 

  
10 kap 1 
§ andra 
stycket 10 

 
 

SU8 

Besluta om begränsning till lägre hastighet än 
bestämmelserna i 4 kap 20 
§ TrF om hastighet för vissa fordonsslag på väg 
om det är motiverat av hänsyn till 
trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön 

 

Mark- och trafikingenjör 

 
Mark- och 
exploateringsc
hef 

 
10 kap 1 
§ andra 
stycket 11 

 
SU9 

 
Besluta om en viss sträcka skall vara huvudled 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 1 



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
 
SU10 Besluta om en viss vägsträcka eller samtliga vägar 

inom ett område skall vara gågata eller gårdsgata 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 2 

 
SU11 

 
Besluta om ett visst område skall vara tättbebyggt 
område 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 3 

 
SU12 

 
Besluta om en viss plats skall vara 
cirkulationsplats 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 4 

 
SU13 

 
Besluta om förbud mot omkörning 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 7 

 
SU14 

Besluta om väjningsplikt eller stopplikt med 
avvikelser från bestämmelserna i 3 kap 18 eller 21 
§ eller i stället för 
bestämmelserna i 3 kap 23 § första stycket TrF 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 
8 

 
SU15 Besluta om axeltryck, boggietryck, trippelaxeltryck 

eller bruttovikt med begränsning till lägre vikter än 
som följer av 4 kap 12 § TrF 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 15 

 
SU16 Besluta om inskränkning till mindre bredd eller 

längd på fordon, fordonståg eller last än som tillåts 
i 4 kap 15 eller 17 § TrF 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 16 

 
SU17 Besluta om trafik med terrängfordon på väg med 

avvikelser från bestämmelserna i 5 kap 1, 4 eller 5 
§ TrF 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 § 
andra 
stycket 17 

 
DISPENSER 

 
 
SU18 

 
Besluta om undantag från föreskrift om stannande 
och parkering i 3 kap 48 eller 52 §, 53 § 2-5, 54 § 
eller 55 § 3 eller 4 TrF 

 

Mark- och trafikingenjör 

 
Mark- och 
exploateringsc
hef 

 
13 kap 3 
§ första 
stycket 3 § 
4 TrF 

 
 
SU19 

Besluta om undantag från föreskrift om 
släpfordon, om fordonslängd eller bredd, axel-
/boggietryck eller fordonsvikt i 4 kap 2, 3, 12-15, 

 

Mark- och trafikingenjör 

 
Mark- och 
exploateringsc

 
13 kap 3 
§ första 
stycket 3 § 



17 eller 18 § TrF hef 6 TrF 

 
 
SU20 

 
Besluta om undantag från lokal trafikföreskrift 
enligt 10 kap 1 § andra stycket 5-13 eller 15-17 

 

Mark- och trafikingenjör 

 
Mark- och 
exploateringsc
hef 

 
13 kap 3 § 
första 
stycket 3 § 
14-18 TrF 

 
PARKERINGSFRÅGOR 

SU21 Särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
enligt 13 kap 
8 § TrF 

Trafikplanerare Administrativ chef 
  

 
SU22 

Undantag enligt 13 kap 3 § första stycket 6 och 
15 om parkering för näringsidkare och andra med 
särskilda behov att parkera i arbetet 
(nyttoparkering) 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 
13 kap 4 
§ andra 
stycket 



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
 
 
SU23 

Undantag enligt 13 kap 3 § första stycket 6 och 
15 om parkering för dem som bor i ett område om 
det behövs för att underlätta för dem att parkera 
inom området 
(boendeparkering) 

 

Mark- och trafikingenjör 

 
Mark- och 
exploateringsc
hef 

  
13 kap 4 
§ andra 
stycket 

 
SU24 Beslut i ärendet om ”flyttning av fordon med 

tillämpning av lagen om flyttning av fordon i vissa 
fall” 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

  

 
ÖVRIGA FRÅGOR 

 
SU25 

Av kommunstyrelsen fattat principbeslut angående 
lokal 
trafikföreskrift och delegatens 
beslutanderätt endast innefattar 
tillämpning av en antagen princip 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

  

 
SU26 

Yttrande över till kommunen och 
kommunstyrelsen ställda rutinförfrågningar om 
trafik i kommunen från myndigheter 
och organisationer m m 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

  

SU27 Att sätta in parkeringsövervakning om behov för 
detta 
uppstår utanför sommarperioden 

Mark- och trafikingenjör Mark- och 
exploateringschef 

  

SU28 Utse parkeringsvakter Mark och exploateringschef Sektorchef 
Samhällsutveckling 

  

 
MARK OCH EXPLOATERING 

 
SU100 

Ansökan om förrättning hos lantmäterimyndighet 
samt 
företräda kommunen vid förrättning och 
inskrivningsärenden hos 
lantmäterimyndighet. 

 
Mark- och exploaterings-
ingenjör 

Mark- och 
exploateringsc
hef 

  

SU101 Upplåtelse av kommunens mark genom arrende 
eller annan 
nyttjanderätt för tid om högst 5 år 

Mark- och exploaterings-
ingenjör 

Mark- och 
exploateringschef 

  

 
 
SU102 

Uthyrning av bostäder och lokaler i kommunens 
fastigheter såvitt gäller upplåtelser för tid om högst 
tre år i sänder 

 

Lokalstrateg 

 
 
Fastighetschef 

  

 
SU103 Kommunens yttrande till polismyndigheten och 

länsstyrelse över upplåtelse av allmän plats för 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc

  



särskilda ändamål hef 

SU104 Företräda kommunens intresse i 
samfällighetsföreningar. 

Mark- och exploaterings-
ingenjör 

Mark- och 
exploateringschef 

  

SU105 Överlåtelse av kommunens mark för enbostadshus 
och 
näringsverksamhet i enlighet med detaljplan. 

Mark- och exploaterings-
ingenjör 

Mark- och 
exploateringschef 

  

 
SU106 Överlåtelse av kommunens mark för mindre 

komplettering av fastigheter för enbostadshus 
och näringsverksamhet. 

 
Mark- och exploaterings-
ingenjör 

Mark- och 
exploateringsc
hef 

  

 
SU107 

Inhyrning av bostäder och lokaler såvitt gäller 
avtal för tid om högst tre år i sänder. 

Lokalstrateg Fastighetschef 
  

 
SU108 

Avge yttrande på kommunens vägnar i dess 
egenskap av fastighetsägare och granne i samband 
med bygglov och 
förhandsbesked. 

 
Mark- och exploaterings-
ingenjör 

Mark- och 
exploateringsc
hef 

  



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
 
 

SU109 

Genom avtal eller tillämpning av Jordabalken, 
Fastighetsbildningslagen, Anläggningslagen eller 
Ledningsrättslagen belasta kommunens mark med 
servitut eller ledningsrätt och medverka till ändring 
eller upphävande 

av sålunda tillkommen rätt. 

 
 
Mark- och exploaterings-
ingenjör 

 

Mark- och 
exploateringsc
hef 

Ersättning upp till 50 000 kr 
Mark och 
exploateringsingenjör 
Ersättning över 50 000 kr Mark 
och exploateringschef 

 

SU110 Genom avtal eller tillämpning av Jordabalken, 
Fastighetsbildningslagen, Anläggningslagen eller 
Ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen rätt till 
servitut eller ledningsrätt och medverka till ändring 
eller upphävande 

av sålunda tillkommen rätt. 

 
 
Mark- och exploaterings-
ingenjör 

 

Mark- och 
exploateringsc
hef 

Ersättning upp till 50 000 kr 
Mark och 
exploateringsingenjör 
Ersättning över 50 000 kr Mark 
och exploateringschef 

 

 
 
 
 
 
 
 
SU111 

 
Med iakttagande av kommunfullmäktiges direktiv 
och beloppsbegränsning härom – för kommunens 
räkning förvärva eller överlåta fastighet eller 
fastighetsdel – samt disponera medel ur likvida 
medel för ändamålet – där förvärvet eller 
överlåtelsen sker för att genomföra detaljplan i vad 
avser mark för gata, väg eller annan allmän plats 
och även mark avsedd för andra ändamål när det 
är fråga om kompletteringsköp för att säkerställa 
detaljplanen samt på kommunens vägnar 
godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev 
rörande fast egendom för sammaändamål. 

 
 
 
 
 
 
Utskottet för 
samhällsutveckling 

  
 
 
 
 
Ansökan om förrättning ska 
härvid göras av sektorchef 
Samhällsutveckling 

 

 
SU112 

Motsvarande befogenheter som i a) SU110 SU111 
och i samma syfte och ändamål om beloppet 
understiger 250 000 kr. 

 
Sektorchef 
samhällsutveckling 

 Delegationen inbegriper 
även rätt att ansöka om 
nödvändiga förrättningar i 
sammanhanget 

 

SU113 Yttrande över remisser avseende fysisk planering Berört KS-utskott    

SU114 Förvärva mark genom kompletteringsköp, 
markbyten utanför detaljplanelagt område jmf 
SU110 

Sektorchef  Gäller för belopp upp till 250.000 kr  

SU115 Förvärva mark genom kompletteringsköp, 
markbyten utanför detaljplanelagt område jmf 
SU110 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

 Gäller för belopp mellan 250.000- 2.000.000 
kr 

 

SU116 Förvärv av hel eller del av fastighet  Kommunstyrelsens 
ordförande 

 Gäller för belopp upp till 5.000.000 kr  

SU117 Ingå arrende- samt nyttjanderättsavtal på annans 
mark  

Mark- och 
exploateringschef 

 Gäller avtal om max 5 år  

 
FYSISK PLANERING 



SU200 Ansvara för detaljplaner som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Utskottet för 

samhällsutveckling 

   

 
SU201 

Beslut om samråd av detaljplaner som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 
Utskottet för 
samhällsutveckling 

   

 
VA- OCH RENHÅLLNINGSVERKSAMHET 

 
SU300 

Tolkning och tillämpning av taxa samt allmänna 
bestämmelser för brukande av kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

Chef för 
affärsdrivande 
verksamhet 

Sektorchef 
samhällsutveck
ling 

  

SU301 Tolkning och tillämpning av taxa och reglemente 
för 
kommunens renhållning och slamsugning 

Chef för affärsdrivande 
verksamhet 

Sektorchef 
samhällsutveckling 

  

SU302 

 
Godkänna avtal om provisorisk avloppsanläggning Chef för affärsdrivande 

verksamhet 
Sektorchef 
samhällsutveckling 

  

SU303 Godkänna avtal om anslutning till kommunens VA- 
anläggning. 

Chef för affärsdrivande 
verksamhet 

Sektorchef 
samhällsutveckling 

  

  



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 

 
SU304 Nedsättning av brukningsavgift för VA avseende 

där Branchorganisationen Svenskt Vattens 
riktlinjer tillämpas 

Chef för 
affärsdrivande 
verksamhet 

Sektorchef 
samhällsutveck
ling 

  

SU305 Nedsättning av brukningsavgift för VA avseende 
övriga fall 

Utskottet för 
samhällsutveckling 

Sektorchef 
samhällsutveckling 

  

SU306 Besluta om ersättning för mark eller intrång vid 
väg- eller 
ledningsarbeten 

Chef för affärsdrivande 
verksamhet 

Sektorchef 
samhällsutveckling 

  



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
  

KULTUR, FRITID OCH BIBLIOTEK 
    

 KULTUR OCH FRITID     

 
 

SU400 

Bevilja föreningsbidrag av olika slag enligt 
fastställda bidragsnormer inom befintlig 
budgetram avseende aktivitetsbidrag, bidrag till 
handikapporganisationer och pensionärsföreningar, 
bidrag till diverse ändamål 

 

Fritidskonsulent 

 

Enhetschef fritid 

  

 
 
 

SU401 

Bevilja föreningsbidrag av olika slag enligt 
fastställda bidragsnormer inom befintlig 
budgetram avseende lokalbidrag inkl 0-taxa, 
driftbidrag och upprustningsbidrag till badplatser, 
bidrag till föreningsdriven simskoleverksamhet, 
driftbidrag till samlingslokaler 

 
 

Fritidskonsulent 

 
 

Enhetschef fritid 

  

SU402 Bevilja bidrag till kulturarrangemang enligt 
fastställda regler 
inom befintlig budgetram 

Enhetschef kultur och 

bibliotek 

Enhetschef fritid   

 
SU403 

Bevilja bidrag till museiverksamhet och kulturell 
dokumentation enligt fastställda regler inom 
befintlig budgetram 

Enhetschef kultur och 
bibliotek 

Enhetschef fritid 
  

SU404 Bevilja bidrag till studieförbunden enligt fastställda 
regler 
inom befintlig budgetram 

Enhetschef kultur och 

bibliotek 

Enhetschef fritid   

SU405 Konstinköp inom budgetram Enhetschef kultur och 

bibliotek 

Sektorchef   

 
SU406 Beslut om uthyrning av lokaler enligt riktlinjer 

avseende idrottslokaler i skolor under övrig tid än 
terminstid 

 
Fritidskonsulent 

 
Enhetschef fritid Övriga lokaler beslutas av 

berörd rektor för respektive 
skola 

 

SU407 Tillståndsgivning och registrering av lokala lotterier Fritidskonsulent Enhetschef fritid   

 
 

BIBLIOTEK 

SU408 Beslut om fastställande av öppettider för 
biblioteken 

Enhetschef kultur och 
bibliotek 

   

SU409 Beslut om avstängning av låntagare (dock längst 
12 mån) 

Enhetschef kultur och 
bibliotek 

   



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
  

SEKTOR LÄRANDE 
    

 HUVUDMÄN OCH ANSVARSFÖRDELNING    SL 
L1 Visstidsanställning av obehörig lärare/förskollärare Rektor   2 kap 18 § 

L2 Yttranden till Skolinspektionen och Barn- och 
Elevombudet 
i enskilda elevärenden 

Sektorchef lärande 
  

2 kap 

L3 Yttranden/Svar över överklaganden i enskilda 
barn- och 
elevärenden 

Sektorchef lärande 
  

28 kap 

L4 Beslut om upphörande av skolplikt på grund av 
varaktig utlandsvistelse Sektorchef lärande 

  
7 kap 2 § 

 
TRYGGHET OCH STUDIERO 

 
 

L5 

Beslut om avstängning av elev i de frivilliga 
skolformerna: gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna och utbildning i 
svenska för invandrare 

 

Gymnasiechef/ Rektor 

 

Sektorchef lärande 

  

5 kap 17-20 
§ 

 
SKOLPLIKT OCH RÄTT TILL UTBILDNING 

L6 Beslut om samt prövning/mottagande av barn i 
särskola 

Rektor särskola Sektorchef lärande 
 

7 kap 5 § 

L7 Beslut om uppskjuten skolplikt Rektor Sektorchef lärande  7 kap 10 § 
L8 Beslut om tidigare skolstart Rektor Sektorchef lärande  7 kap 11 § 
L9 Beslut om senare upphörande av skolplikt Rektor Sektorchef lärande  7 kap 13 § 
L10 Beslut om tidigare upphörande av skolplikt Rektor Sektorchef lärande  7 kap 14 § 

L11 Beslut om rätt för elev att fullfölja utbildningen 
efter att 
skolplikten upphört 

Rektor Sektorchef lärande 
 

7 kap 15-16 
§ 

L12 Fastställande av läsårstider Sektorchef lärande   7 kap 17 § 

L13 Beslut om föreläggande av vite vid elevs 
uteblivna/icke 
fullgörande skolgång 

Utskottet för lärande 
  

7 kap 23 § 



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
 

FÖRSKOLAN 

L14 Avtal/beslut/yttrande om plats i förskola för barn 
från/i 
annan kommun 

Sektorchef lärande 
  

8 kap 12-13 
§ 

L15 Fastställande av bidrag till enskild 
förskoleverksamhet enligt 
riktlinjer 

Sektorchef lärande 
  

8 kap 21-24 
§ 

L16 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande 
behov av särskilt stöd 

Sektorchef lärande 
  

8 kap 23-24 
§ 

 
FÖRSKOLEKLASSEN 

L17 Avtal/beslut/yttrande om mottagande av elev 
från/i 
förskoleklass från annan kommun 

Sektorchef lärande 
  

9 kap 12-13 
§ 

L18 Beslut om avsteg från vårdnadshavares önskemål 
om 
skolplacering 

Sektorchef lärande 
  

9 kap 15 § 

L19 Fastställande av interkommunal ersättning Sektorchef lärande   9 kap 16 § 

L20 Fastställande av bidrag till fristående 
förskoleklassverksamhet 

Sektorchef lärande 
  9 kap 19-20 

§ 

L21 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande 
behov av särskilt stöd 

Sektorchef lärande   
9 kap 21 § 

 
GRUNDSKOLAN 

L22 Avtal/beslut/yttrande om mottagande av elev 
skolgång 
från/i annan kommun 

Sektorchef lärande 
  10 kap 24 - 

25§ 

L23 Beslut om avsteg från vårdnadshavares önskemål 
om 
skolplacering 

Sektorchef lärande 
  

10 kap 30 
§ 

L24 Beslut om skolskjuts för elev i grundskolan 
Trafikplanerare 

Sektorchef lärande 
 10 kap 32-

33 
§ 

L25 Fastställande av interkommunal ersättning för 
grundskolan 

Sektorchef lärande 
  

10 kap 34 
§ 

L26 Fastställande av bidrag till fristående grundskola Sektorchef lärande 
  10 kap 37-

38 
§ 



L27 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande 
behov av särskilt stöd 

Sektorchef lärande 
  10 kap 39 

§ 

 
GRUNDSÄRSKOLAN 

L28 Avtal/beslut/yttrande om mottagande av elev 
från/i 
grundsärskolan från annan kommun 

Sektorchef lärande 
  11 kap 24 - 

25§ 

L29 Beslut om skolskjuts för elev i grundsärskolan 
Trafikplanerare 

Sektorchef lärande 
 11 kap 31-

32 
§ 

L30 Fastställande av interkommunal ersättning för 
grundsärskolan 

Sektorchef lärande 
  

11 kap 33 
§ 

L31 Fastställande av bidrag till fristående 
grundsärskola 

Sektorchef lärande 
  11 kap 36-

37 
§ 

L32 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande 
behov av särskilt stöd 

Sektorchef lärande 
  11 kap 38 

§ 

 
FRITIDSHEMMET 

L33 Fastställande av interkommunal ersättning Sektorchef lärande   14 kap 14 
§ 

L34 Fastställande av bidrag till fristående 
skolbarnsomsorg och 
fritidshem 

Sektorchef lärande 
  14 kap 15-

16 
§ 

 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande 
behov av särskilt stöd 

Sektorchef lärande 
  14 kap 17 

§ 

 
 

  



GYMNASIESKOLAN 

 
 

 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 

L35 Beslut om antagning av elev till anordnad 
gymnasieutbildning 

Gymnasiechef/rektor 
  15 kap 12-

14 
§ 

 
L36 

Beslut om att elev ska hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel 
samt kostnad i samband med skolresor och 
liknande aktiviteter 

 
Gymnasiechef/rektor 

  
15 kap 17-
18 
§ 

 
UTBILDNING PÅ NATIONELLA PROGRAM I 
GYMNASIESKOLAN 

 
 

L37 

Beslut om erbjudande av utbildning på ett nationellt 
program samt att erbjudandet även får omfatta 
senare antagning till en nationell inriktning, en 
särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning 
inom programmet 

 

 
Gymnasiechef/rektor 

   

 
16 kap 12 
§ 

L38 Beslut om avvikelse i innehållet på ett nationellt 
program för 
enskild elevs utbildning 

Gymnasiechef/rektor 
  

16 kap 14 
§ 

L39 Beslut om att utbildning i de nationella 
programmen får 
fördelas på längre tid än tre läsår 

Gymnasiechef/rektor 
  

16 kap 15 
§ 

 
L40 

Beslut om att utbildning i de nationella 
programmen får fördelas på kortare tid än tre läsår 
(efter tillstånd av Statens skolverk) 

 
Gymnasiechef/rektor 

   
16 kap 15 
§ 

L41 Prövning av elevs behörighet samt beslut om 
mottagande av 
elev 

Gymnasiechef/rektor 
  

16 kap 36 
§ 

L42 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande 
behov av särskilt stöd 

Gymnasiechef/rektor Sektorchef lärande  
16 kap 54 
§ 

 

UTBILDNING PÅ INTRODUKTIONSPROGRAM I 
GYMNASIESKOLAN 

L43 Beslut om annan omfattning av elevs utbildning på Gymnasiechef/rektor 
  

17 kap 6 § 



introduktions-program 

L44 Fastställande av plan för utbildningen på ett 
introduktionsprogram 

Gymnasiechef/rektor 
  

17 kap 7 § 

 
L45 

Beslut om mottagande av elever, som 
uppfyller behörighetskraven för ett 
yrkesprogram, till yrkesintroduktion 
eller individuellt alternativ 

 
Gymnasiechef/rektor 

   
17 kap 11 
§ 

 
L46 

Beslut om behörighet och mottagande av 
elev till programinriktat individuellt val eller 
yrkesintroduktion 

 
Gymnasiechef/rektor 

   
17 kap 14 
§ 

 
GYMNASIESÄRSKOLAN 

L47 Prövning om elevs tillhörighet i målgruppen för 
gymnasiesärskola (som inte deltagit i 
grundsärskolan) 

Rektor särskola 
  

18 kap 8 § 

L48 Prövning om antagning och mottagande av elev i 
gymnasie- 
särskola 

Rektor särskola 
  

18 kap 9 § 

  



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 

 
KOMMUNAL VUXENUTBILDNING 

L49 Beslut om att elev ska hålla sig med enstaka egna 
läroverktyg 

Gymnasiechef/Rektor 
  

20 kap 7 § 

 
L50 

Beslut om upphörande av fullföljande av elevs 
utbildning samt på nytt beredas utbildning på 
grundläggande nivå 

 
Gymnasiechef/Rektor 

   
20 kap 9 § 

 
L51 

Beslut/yttrande om mottagande av elev från/till 
annan kommuns anordnade utbildning 
(grundläggande nivå) 

 
Gymnasiechef/Rektor 

   
20 kap 14 
§ 

L52 Fastställande av interkommunal ersättning för 
vuxenutbildning 

Gymnasiechef/Rektor 
  

20 kap 15 
§ 

 
L53 

Beslut/yttrande om mottagande av elev från/till 
annan kommuns anordnade utbildning (gymnasial 
nivå) 

 
Gymnasiechef/Rektor 

   
20 kap 21 
§ 

L54 Beslut om mottagande av elev från annan kommun 
till 
kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå 

Gymnasiechef/Rektor 
  

20 kap 22 
§ 

 
L55 

Beslut om antagning av elev till kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå, anordnad av 
kommunen 

 
Gymnasiechef/Rektor 

   
20 kap 23 
§ 



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 

 
ENTREPRENAD OCH SAMVERKAN 

 
L56 

Avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om 
att 
utföra uppgifter inom utbildning eller annan 
verksamhet (överlämnande på entreprenad) 

 
Sektorchef lärande 

   
23 kap 1-6 
§ 

 
 
L57 

Avtal med en annan kommun/landsting om att ta 
över ansvaret för kommunens uppgifter inom 
utbildning eller annan verksamhet (överlämnande 
på entreprenad) 

 

Sektorchef lärande 

   

23 kap 8-9 
§ 

 
SÄRSKILDA UNDERVISNINGSFORMER 

L58 Anordnande av särskild undervisning (i hemmet 
eller på 
annan lämplig plats) 

Rektor 
  24 kap 20-

21 
§ 

 
ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET 

L59 Fastställande av bidrag till pedagogisk omsorg Sektorchef lärande 
  25 kap 11-

12 
§ 

L60 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande 
behov av särskilt stöd 

Sektorchef lärande 
  25 kap 13 

§ 

  
KORTTIDSTILLSYN 

    
LSS 

 
 
L61 

Beslut om korttidstillsyn för skolungdomar över 12 
år utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov (utredning och 
uppföljning görs av LSS- handläggare, 
verksamheten för omsorg) 

 

Rektor särskola 

 

Sektorchef lärande 

  

9 § p 7 

  

SKOLFÖRORDNING (INKL GRUNDSÄRSKOLA) 

    

SF 
 
 

L100 

Beslut/Fastställande av läsårstider 
- ht/vt början och slut 
- fastställande/förläggande av studiedagar* 

 

 
Sektorchef lärande 

 
*) Sektorchef lärande kan 
i sitt beslut ge möjlighet 
till att några dagar 

 

 
3 kap 2-3 
§ 



förläggs lokalt av rektor 

L101 Beslut om mottagande av elev från utlandet i 
kommunens 
grundskola 

Sektorchef lärande 
  

4 kap 2 § 

 
L102 

Beslut om fördelning av antal timmar för ämnen, 
ämnesgrupper, språkval och elevens val enligt 
riktlinjer 

 
Rektor 

   
9 kap 3-4 
§ 

L103 Beslut om erbjudande av språkval Rektor   9 kap 5-6 
§ 

  
GYMNASIEFÖRORDNING 

    
GyF 

 
 

L200 

Beslut/Fastställande av läsårstider 
- ht/vt början och slut 
- fastställande/förläggande av studiedagar * 

 

 
Sektorchef lärande 

 *) Sektorchef lärande kan 
i sitt beslut ge möjlighet 
till att några dagar 
förläggs lokalt av 
gymnasiechef/rektor 

 

 
3 kap 1-2 
§ 

L201 Beslut om valbara kurser/individuellt val Gymnasiechef/rektor   4 kap 7-8 
§ 

L202 Beslut om arbetsplatsförlagt lärande Gymnasiechef/rektor   4 kap 12 § 

 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
 
 
 
L204 

Beslut om fastställande av antalet 
undervisningstimmar för varje kurs och för 
gymnasiearbetet samt om hur fördelningen av 
underkurs och för gymnasiearbetet samt om hur 
fördelningen av undervisningstiden över läsåren 
ska göras 

 
 
 

Gymnasiechef/rektor 

   
 
 

4 kap 22 § 

L205 Beslut om omfattning av och antagning på fri kvot Gymnasiechef/rektor   7 kap 3 § 
L206 Beslut om antagning vid senare tidpunkt Gymnasiechef/rektor   7 kap 8 § 
L207 Beslut om byte av studieväg Gymnasiechef/rektor   7 kap 9 § 

L208 Beslut om förlängd undervisning på ett nationellt 
program 

Gymnasiechef/rektor 
  

9 kap 7 § 

  
FÖRORDNING OM VUXENUTBILDNING 

    
Fvu 



L300 Beslut om vilka nationella kurser och delkurser 
som ska 
anordnas 

Gymnasiechef/rektor 
  

2 kap 9 § 

L301 Beslut om förläggande av hela eller delar av kurser 
till 
arbetsplats-förlagt lärande 

Gymnasiechef/rektor 
  

2 kap 27 § 

L302 Genomförande av utredning vid ärende om 
avstängning 

Gymnasiechef/rektor 
  

7 kap 4 § 

 
SKOLSKJUTSAR 

L400 Tolkning och tillämpning av regler för skolskjuts 
Trafikplanerare    

L401 Beslut om förändringar och tillkommande 
skjutsbehov för 
enstaka elev 

Trafikplanerare    

 
L402 

 
Beslut om extra skolskjuts vid akuta behov för 
enstaka elev 

 
Rektor 

 I samråd med 
trafikplanerare 

 

L403 Beslut om gymnasieelevers skolskjuts enligt 
riktlinjer 

Gymnasiechef/rektor Trafikplanerare   

 
KULTURSKOLA 

L500 Beslut om kostnadsansvar vid överlämnande av 
elev till 
annan kommun 

Rektor kulturskola Sektorchef lärande  
 

L501 Beslut om mottagande av elev från annan kommun Rektor kulturskola Sektorchef lärande   



 
Ärende Delega

t 
Ersättare Anmärkning Lagru

m 

SEKTOR OMSORG
 
 
 

O41 
 
 
 
 
 
 
 

O45 
 
 
 
 
 
 
 

O46 
 
 
 
 
 
 
 

O47 
 
 
 
 
 
 
 
 

O63 
 
 

O64 

O65 

YTTRANDEN AVSEENDE ENSKILD INDIVID 
 

 
Yttrande till tillsynsmyndighet 

 
Utskottet för omsorg 

  13 kap. 2 
§ SoL, 25 
§ LSS 

 
 

LEX SARAH 
 

Beslut om att anmäla eller inte till 
Inspektionen 
för vård och omsorg efter avslutad 
utredning enligt Lex Sarah 

 
 
Handläggande tjänsteman 

  
14 kap. 6-7 §§ 
SoL, 23e § samt 
24b – 24f 
§§ LSS 

 
 

LEX MARIA 
 
Beslut om att anmäla till Inspektionen för 
vård och omsorg av allvarlig skada eller 
sjukdom i samband med vård, behandling 
eller 
undersökning enligt Lex Maria 

 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

Enhetschef Hälso- 
och 
sjukvårdsenheten 

 
3 kap. 5 § PSL 

 
 

AVTAL/KONTRAKT 
 
Avtal gällande köp av 
uppdragskonsulter, handledning och 
utbildningar inom respektive 
verksamhetsområde 

 
 
Verksamhetschef 

  
Samråd med 
upphandlingsenh
eten 

 

 
 

SOCIALTJÄNSTLAGEN 

POLISANMÄLAN, 

Beslut att anmäla eller inte 
anmäla till polismyndighet vid
misstanke om brott mot den egna 
verksamheten

Utskottet för omsorg Nödvändigt utlämnande 
enligt 10
kap. 2 § OSL

12 kap. 10 

§ SoL

Beslut om yrkande på 
ersättningsanspråk vid polisanmälan Enhetschef 12 kap. 10 

§ SoL

Beslut om att polisanmäla vissa brott som 
riktar sig mot enskild Enhetschef

Förhindrande eller 
avbrytande av vissa brott 
enligt 10 kap. 19
§ OSL

12 kap. 10 § SoL
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 Datum Diarienummer 1(1)
2022-11-04 KS/2022:685

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

Godkännande av Tolkförmedlingen Västs delårsrapport 2022-08-31

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tolkförmedling Västs delårsrapport per 
2022-08-31.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Tolkförmedling Västs förbundsordning § 19 ska minst en delårsrapport delges 
samt behandlas av fullmäktige i förbundets medlemskommuner. Med anledning av detta 
har Tolkförmedling Väst upprättat och översänt ett delårsbokslut per den 2022-08-31.
Det ekonomiska utfallet för delåret är ca 4,4 miljoner kronor och prognosen för helåret är 
ca 2,1 miljoner kronor.
Av de 9 indikatorerna som mäter verksamhetsmålen beräknas 8 indikatorer helt uppfyllas, 
och en indikator bedöms som ”utfall svårbedömt”.

Revisorerna i Tolkförmedling Väst har granskat delårsbokslutet och bedömer att 
direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. 
Förvaltningen bedömer att Orust kommun bör göra samma bedömning och därmed 
godkänna delårsbokslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-04
Delårsrapport 2022, Tolkförmedling Väst
Tjänsteutlåtande, Delårsrapport 2022, Tolkförmedling Väst
Revisorernas bedömning av delårsrapport, Tolkförmedling Väst
Förbundsordning 2021-01-01, Tolkförmedling Väst

Beslutet skickas till
Tolkförmedling Väst

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad Emelie Werling Söderroos
Ekonomichef Kommunsekreterare

Comfact Signature Referensnummer: 1484496
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Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg 

samt lokalkontor i Mariestad och Borås. 

 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets 

varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 

 

 

Förvaltningsberättelse 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, tre tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av 

förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt 

verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets fyra 

verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, 

Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.  

 

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2022.  

 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2022-08-31 av: 

 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 

Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

  

Alingsås kommun Bollebygd kommun 

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Christina Hein (S), ersättare 

  

Borås Stad Dals-Eds kommun 

Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  

Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 

  

Essunga kommun Falköpings kommun 

Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 

Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 

  

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 

  

Götene kommun Herrljunga kommun 

Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 

Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 

  

Hjo kommun Härryda Kommun 

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 

Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 

  

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 

Anita Larsson (S), ersättare  Vakant, ersättare 

  

Lerums kommun Lidköpings kommun 

Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 

Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 

  

Lilla Edets kommun Lysekils kommun  

Zara Blidevik (M), ledamot Ricard Söderberg (S), ledamot 

Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 

  

Mariestads kommun Marks kommun 

Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
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Munkedals kommun Mölndals stad 

Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot  

Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 

  

Orust kommun Partille Kommun 

Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algotsson (M), ledamot 

Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 

  

Skara kommun Skövde kommun 

Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 

Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 

  

Sotenäs kommun Strömstads kommun 

Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 

Gerardo Alas (S), ersättare Merry Johansson (S), ersättare 

  

Svenljunga kommun Tanums kommun 

Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 

Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 

  

Tibro kommun Tidaholms kommun 

Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare  Anders Wennerlund (M), ersättare 

  

Tjörns kommun Tranemo kommun 

Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 

Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 

  

Trollhättans Stad Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 

Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

  

Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 

Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 

Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 

  

Vara kommun Vårgårda kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 

Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 

  

Öckerö kommun  

Kent Lagrell (M), ledamot  

Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 

 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets verksamhet 

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och bild för såväl kortare meddelanden som 

längre tolkningsuppdrag.  

 

Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 

Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 

tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 

 

Tolkar och översättare 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 1 117 aktiva tolkar, av dessa var 213 auktoriserade och 75 

hade även sjukvårdsauktorisation. Vid samma tillfälle hade förbundet 116 aktiva översättare, av 

dessa var 71 auktoriserade translatorer. 34 uppdragstagare var verksamma som både tolk och 

översättare. 

 

I Sverige talas ca 200 språk3. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och 

översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar. Förbundet 

arbetar kontinuerligt med att rekrytera tolkar för att kunna möta kundernas behov. Förbundet 

samarbetar numera med externa utbildningsanordnare för tolkutbildning. Under året har 

förbundet besökt några av dessa utbildningsanordnare i syfte att marknadsföra Tolkförmedling 

Väst vilket har resulterat i att flera nyutexaminerade tolkar sökt sig till förbundet.  

 

Förbundet erbjuder utbildningsinsatser för såväl tolkaspiranter som erfarna tolkar. Under våren 

har följande utbildningar erbjudits på distans; ”Fördjupningskurs i Socialtjänsten”, 

”Fördjupningskurs Psykiatrin och psykisk ohälsa” samt ”Introduktionskurs” för nyrekryterade 

tolkar som tolkutbildning. Totalt har 125 utbildningsintyg utfärdats under våren. 

 

Under våren 2022 har förbundets tolkar vid två tillfällen erbjudits SRHR4-utbildning på distans. 

Totalt har 32 tolkar genomgått denna utbildning i år. Den externa utbildningsleverantören har 

tidigare enbart tillhandahållit utbildningen på plats varför ingen SRHR-utbildning genomförts 

under pandemin. Normalt genomgår 60–80 tolkar SRHR-utbildningen varje år. 

 

Innan Rysslands invasion i Ukraina hade förbundet endast några få tolkuppdrag i månaden på 

ukrainska. Då behovet vände från en dag till en annan tvingades förbundet att identifiera och 

internt snabbutbilda ett trettiotal ukrainsktalande personer för akuta tolkuppdrag. I augusti hade 

förbundet 52 ukrainska tolkar jämfört med 11 som fanns registrerade hos förbundet innan 

invasionen. Även ukrainska översättare har rekryterats för att möta det akuta behovet. 

 

 

 

 
3 Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen.  
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/ett-sprak-i-forandring. Hämtat 
2021-08-24. 
4 Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) genomförs i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa, VGR, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad. 
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Kunder 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 5 519 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas 

uppdrag till drygt 2 000 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99 % 

av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 70 %.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Upphandling nytt verksamhetssystem 

Avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem har inte förlängts. Upphandling av nytt 

verksamhetssystem pågår. 

 

Ökat behov av ukrainska tolkar 

Rysslands invasion av Ukraina har under första halvåret kraftigt ökat efterfrågan av ukrainska 

tolkar. Genom ett intensifierat och delvis kreativt rekryteringsarbete har tillgången kunnat 

balanseras mot efterfrågan. Under sommaren gick efterfrågan ner för att i slutet av augusti åter 

öka. Behovet av ukrainska tolkar bör framledes kunna tillgodoses. Detta förutsätter dock att 

inflödet av tolkbehövande på ukrainska ligger stabilt och att distanstolk företrädesvis används. 

 

Händelser efter räkenskapsperiodens slut 

Avtal skrevs i mitten av september med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Projektet för 

implementering av det nya systemet drogs i gång i slutet av september. 

 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande mål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led.   

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2022 

Målen för 2022 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %. 99,1 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 

uppdrag ska understiga 1 %. 

0,9 % <1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

8,1 % ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 18 %. 

22,4 % ≥18 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 65 %. 

62,1 % ≥65 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 65 %. 
67,6 % ≥65 %  

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 4,6 % <6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85 83 >85  

 

Miljömål 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  

63 %. 

70,3 % ≥63 % 
 

 Målet beräknas uppnås  Utfall är svårbedömt  Målet förväntas inte uppnås 
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Måluppfyllelse  

Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat 

genom grund- och vidareutbildning för uppdragstagare samt löpande uppföljning av synpunkter 

och avvikelser från såväl kunder som uppdragstagare. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån 

prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Distanstolkningen har under året legat på en 

stabil och hög nivå vilket innebär att tolkens tid mer effektivt kunnat nyttjas till faktiskt tolktid. 

Den höga andelen distanstolkning har bidragit till att även andelen uppdrag som utförs av tolkar 

med högre kompetens fortsatt är hög. Målen avseende uppdrag som utförs av auktoriserade 

tolkar förväntas uppnås. Dock kommer troligen inte målet avseende uppdrag utförda av 

utbildade tolkar att uppnås. De auktoriserade tolkarna kan på grund av den stora andelen 

distanstolkning i allt högre grad nyttjas mer effektivt och färre uppdrag har under året erbjudits 

de tolkar med lägre kompetens vilket resulterat i att tolkuppdragen generellt utförts av tolkar med 

allt högre kompetens. 

 

Tillsättningsgraden för delåret är i paritet med föregående år. Målet förväntas därmed uppnås. 

Beställningar som inkommer via digitala tjänster ökar och även detta mål beräknas därmed 

uppnås. 

 

Under året har sjukfrånvaron i förbundet varit låg och den har sedan februari inte överstigit 

målvärdet. Målet bedöms därmed uppnås. Målet för Hållbart Medarbetarengagemang (HME) 

förväntas också uppnås då de två genomförda mätningarna, av årets totalt fyra, som hittills gjorts 

i år visar på fint utfall. 

 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 

fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 

kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

 

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till 3,1 mkr.  

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 

långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 

löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 

att checkkrediten inte nyttjats. 
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Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Balanskravet år 2022 indikerar ett positivt resultat uppgående till 2,1 mkr. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 

Under våren sa förbundets utvecklingsledare upp sig för att gå vidare till nya utmaningar. 

Rekryteringen av en efterträdare var klar i början av sommaren och den nya medarbetaren 

tillträdde i mitten av augusti. Även förbundets kommunikatör sa upp sig under våren, också hon 

efter många år i förbundet och för nya utmaningar hos annan arbetsgivare. Rekryteringsprocessen 

av ny kommunikatör drogs i gång innan sommaren men då tjänsten inte kunde tillsättas med 

lämplig sökande pågår en ny rekryteringsprocess i skrivande stund. 

 

Verksamhetschefen för Borås-kontoret lämnade hastigt under sommaren sitt uppdrag. 

Rekrytering pågår. Verksamhetschefen för översättningsförmedlingen är tillförordnad 

verksamhetschef för Borås-kontoret i avvaktan på tillträde av ny befattningshavare. 

 

Det kontinuerliga värdegrundsarbetet som bedrivits i organisationen de senare åren har haft en 

fortsatt positiv inverkan på förbundets arbetsmiljö, vilket tydligt framkommer i mätresultaten i 

Winningtemp. Det alltmer distansanpassade arbetssättet som utvecklats under pandemin lever till 

mer eller mindre del kvar i organisationen för flera medarbetare och bidrar till förbundet som en 

attraktiv arbetsgivare.  

 

Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april. 

Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  

Per den 31 augusti 2022 hade förbundet 47 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 40 

kvinnor och 7 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fem 

föräldralediga varav fyra är partiellt föräldralediga. 

 

Totalt har antalet arbetade timmar som utförts i förbundet motsvarat 39 årsarbetare (åa), vilket är 

3,2 åa färre jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på att flera tjänster 

varit vakanta under perioden. De tillsvidareanställda arbetstagarna har fram till 31 augusti arbetat 

tid motsvarande 37,3 åa och antalet timmar som utförts av timavlönad och visstidsanställd 

personal motsvarar 1,7 åa.  

 
 

Delår 
Tillsvidare 

(åa) 
Visstid 

(åa) 
Timavlönade

(åa) 
Totalt 
(åa) 

2022 37,3 1,5 0,2 39 

2021 38,9 2,6 0,7 42,2 

2020 34,5 6,3 0,8 41,6 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 44,8 
Figur 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 
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Sysselsättningsgrad  

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 99 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 93 % av kvinnorna och 100 % av männen heltid. 

 

Sjukfrånvaro 

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron 

för årets första sju månader var 5 % 

vilket är en ökning med 0,8 

procentenheter jämfört med samma 

period föregående år. Ökningen bedöms 

ha en koppling till att förbundets 

medarbetare nu i betydligt mindre 

omfattning arbetar hemifrån och därmed 

sjukskriver sig vid sjukdomssymptom. 

Sjukfrånvaron ligger på en acceptabel 

nivå. Det finns ingen långtidssjukfrånvaro 

eller arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 

kostnaderna för företagshälsovård är i 

princip obefintliga. 
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Figur 4 Sjukfrånvaro 2020–2022 
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Förväntad utveckling 
Omvärld 

I slutet av 2021 var 27,1 miljoner människor på flykt i världen vilket är en ökning med 0,7 

miljoner jämfört med föregående år. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från; Syrien, 

Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och Myanmar.5 

 

Migrationsverkets senaste prognos avseende antalet asylsökande till Sverige för 2022 är  

14 000–24 000 personer. Prognosen för antalet skyddsökande från Ukraina i enlighet med 

massflyktsdirektivet är 55 000 personer för 2022. De personer som beviljats tillfälligt skydd 

förväntas vara kvar i Sverige under en längre tid. Migrationsverket spår att EU:s 

massflyktsdirektiv kommer att förlängas efter den 4 mars 2023.6 

 

Nuläge 

Under januari – augusti 2022 har förbundet 

utfört drygt 222 000 uppdrag, varav 1 064 

översättningsuppdrag. Förbundet har 

förmedlat tjänster på 114 olika språk. De 

mest efterfrågade språken är fortsatt arabiska 

och somaliska. Förbundet har dock under 

året utfört färre uppdrag på de två största 

språken jämfört med föregående år. Av de 

tio mest efterfrågade språken har förbundet 

utfört fler uppdrag på dari, BKS (bosniska, 

kroatiska och serbiska), albanska och turkiska 

jämfört med samma period föregående år. 

Gruppen med övriga språk har ökat med tre 

procentenheter jämfört med samma period 

2021. Utförda uppdrag på ukrainska står för 

drygt hälften av ökningen men det har också 

skett en ökning på fler mindre vanligt efterfrågade 

språk.  

 

Förväntad utveckling 

Förbundet har till och med 31 augusti utfört drygt 5 000 fler uppdrag än föregående år. 

Efterfrågan på förbundets tjänster ligger därmed åter i nivå som innan pandemin och förväntas 

fortsätta på en stabil nivå under hösten. De senaste två årens allt färre asylsökande borde ha 

resulterat i färre antal nya tolkbehövande. Hur tillströmningen av nya tolkbehövande kommer att 

se ut framöver är i dagsläget mycket svårt att förutse. Rysslands invasion av Ukraina har medfört 

en stor ökad efterfrågan av framför allt ukrainska, men även ryska tolkar. Antalet ukrainska och 

ryska tolkuppdrag är dock en mycket liten andel av förbundets totala antal tolkuppdrag. Under 

sommaren har efterfrågan på ukrainska och ryska tolkar stabiliserats. I dagsläget finns inga 

 
5 Global trends forced displacement in 2021. UNHCR. https://www.unhcr.org/62a9d1494/global-trends-report-2021. 
Hämtat 2022-08-10. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-07-29. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.3b1f2b651811f9cba35138b/1659078584261/Migrationsverkets%20
juliprognos%202022%20P3-22.pdf. Hämtat 2022-08-10. 

Arabiska 33%

Somaliska 13%

Persiska 6%Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Albanska 3%

Sorani 3%

Turkiska 3%

Polska 2%

Övriga 23%

Figur 5 Språkfördelning 2022 



 

  15 (24) 

Intern 

indikationer på att efterfrågan kommer öka i stor omfattning under hösten även om kommunerna 

tar över ansvaret. 

 

Distanstolkning har fortsatt varit den dominerande tolktjänsten under året. Tolkning på distans 

innebär färre resor, mer effektivt nyttjande av tolkens tid och därmed högre kompetens på fler 

uppdrag samt lägre kostnader för kunden. Förbundet har kontinuerligt informerat kunderna om 

distanstolkningens fördelar, ett arbete som kommer fortsätta för att bibehålla dominansen av 

tolkning på distans.  

 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket 

samt att kompetensutveckla och behålla befintliga tolkar. Förbundets samarbete med externa 

leverantörer avseende framför allt grundutbildning för tolkar fortgår. Vidareutbildning av 

befintliga tolkar sker löpande utifrån såväl kundernas som tolkarnas behov. Förbundets 

kompetensutvecklingsinsatser i egen regi sker numera på distans vilket möjliggör för samtliga 

tolkar, oavsett bostadsort, att delta. Även rekryteringsprocessen genomförs på distans och till stor 

del också digitalt. Introduktionsutbildningen för tolkar planeras under hösten att spelas in och 

därmed bli en digital utbildning. 

 

Av förbundets tolkar handplockades elva som under våren utbildades i samarbete med 

Linnéuniversitetet i syfte att engageras i förbundets nya tjänst ”Kulturdialog”. Innan semestern 

genomfördes några pilotuppdrag och under hösten är ett antal kulturdialoger inbokade för 

förbundets kunder såväl på plats som på distans. Kulturdialogen har till syfte att öka kunskapen 

och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen och i 

förlängningen främja tolksituationen. 

 

Under hösten kommer revision genomföras för fortsatt certifiering enligt FR2000. 
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Räkenskaper 

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 

oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 

till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 

översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 

kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt.  

 

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

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 

skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar har från och med 2021 en avskrivningstid på fyra år. 

 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska 

finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel 

av andelskapitalet. 

  

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2022-01-01 2021-01-01 Prognos Budget 

  2022-08-31 2021-08-31 2022 2022 

      

Verksamhetens intäkter 1 142 280  131 487  215 560 204 000  

Verksamhetens kostnader 2 -133 690  -125 963  -207 209 -202 290 

Avskrivningar 3 -4 154  -1 111  -6 168 -6 168 

      

Verksamhetens nettokostnader 4 436  4 413  2 183  -4 458  

      

Finansiella intäkter 4 2  2  5 5  

Finansiella kostnader 5 -44  -33  -47 -47  

      

Resultat före extraordinära poster 4 394  4 382  2 141  -4 500  

      

Extraordinära poster      

      

Redovisat resultat  4 394  4 382  0  -4 500  
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Balansräkning 

Belopp i tkr    

 Not 2022-01-01 2021-01-01 

TILLGÅNGAR  2022-08-31 2021-08-31 

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 4 621  10 765  

Inventarier 7 143  215  

Summa anläggningstillgångar  4 764  10 980  

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 30 176  27 500  

Likvida medel 9 21 893  22 641  

Summa omsättningstillgångar  52 069  50 141  

    

Summa tillgångar  56 833  61 121  

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 26 769  31 333  

Andelskapital, medlemskommuner 10 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 4 394  4 382  

Summa eget kapital  34 298  38 712  

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 22 535  22 409  

Summa skulder  22 535  22 409  

    

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  56 833  61 121  
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr     

 Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 10 4 394 4 382 5 442  

Justering för av- och nedskrivning 3 4 154 1 111 3 173  

     

Medel från verksamheten     

före förändring av rörelsekapital  8 548 5 493 8 615  

     

Förändring kortfristiga fordringar  11 240 11 978 -1 941  

Förändring kortfristiga skulder  -8 226 -8 324 24  

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 562 9 147 6 699  

     

Investeringsverksamheten     

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 0 0  

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 0  

     

Finansieringsverksamheten     

Andelskapital 12 0 0 138  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -10 000 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -10 000 0  138  

     

Årets kassaflöde  1 562 9 147 6 837  

Likvida medel vid periodens början  20 331 13 494 13 494  

     

Likvida medel vid periodens slut 9 21 893 22 641 20 331  
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Noter 

Belopp i tkr    

     

Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    

 Förmedlingstjänster 142 246 131 479 206 913  

 

Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband 
med pandemin 0 0 0  

 Övriga intäkter 34 9 12  

 Summa 142 280 131 487 206 925 

     

     

2 Verksamhetens kostnader    

 Direktionskostnader 313 249 395  

 Sociala avgifter direktion 117 100 159  

 Personalkostnad 14 261 14 081 22 021  

 Sociala avgifter personal 4 462 4 723 6 938  

 Arvoden och ersättning tolkar 88 571 83 636 131 281  

 Sociala avgifter tolkar 18 412 15 867 25 822  

 Tolkutbildning 249 239 365  

 Lokalkostnader 2 377 2 439 3 838  

 Dator/IT/telefoni/post 1 246 1 669 2 711  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  161 84 160  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 391 2 803 4 394  

 Summa 133 560 125 890 198 084 

     

 Ersättning för revisorer    

 Revisionsuppdraget, sakkunniga 75 73 110  

 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, 
sakkunniga 55 0 75  

 Skatterådgivning 0 0 0  

 Övriga tjänster 0 0 0  

 Summa 130 73 185 

     

3 Avskrivningar    

 Inventarier 4 154 1 111 3 173  

 Summa 4 154 1 111 3 173 

     

4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 2 2 2  

 Summa 2 2 2 

     

5 Finansiella kostnader    
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 Räntekostnad  0 0 1  

 Övriga finansiella kostnader 44 33 42  

 Summa 44 33 43 

     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de tillhör. 

     

 Anläggningstillgångar    

6 Immateriella anläggningstillgångar    

 Pågående investeringar    

 - Nytt verksamhetssystem 0 0 0  

 Omklassificering 0 0 0  

 Summa 0 0 0  

     

 Anskaffningsvärde 12 758  12 758  12 758  

 Ackumulerade avskrivningar -4 032  -930  -930  

 Årets investering  0  0  0  

 Omklassificering från pågående investering 0  0  0  

 Årets avskrivning -4 116  -1 063  -3 101  

 Utgående bokfört värde 4 610 10 765 8 726 

     

7 Inventarier    

 Anskaffningsvärde 1 600 1 600 1 600  

 Årets försäljning -161   

 Ackumulerade avskrivningar -1 248 -1 337 -1 337  

 Årets investering 0 0 0  

 Årets avskrivning -48 -48 -72  

 Summa 143 215 192 

     

8 Fordringar    

 Kundfordringar 12 351 13 396 24 788  

 Div. kortfristiga fordringar 302 -1 148  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 523 14 105 16 482  

 Summa 30 176 27 500 41 418 

     

9 Kassa och bank    

 Bank 21 893 22 641 20 331  

 Summa 21 893 22 641 20 331 

     

10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 36 769 31 333 31 333  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar -10 000 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 26 769 31 333 31 333  
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 Årets/periodens resultat 4 394 4 382 5 442  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997 3 135  

 Summa 34 298 38 712 39 910 

     

11 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 1 745 1 798 1 439  

 Moms 5 565 5 580 8 051  

 Personalens skatter och avgifter 1 766 3 638 3 214  

 Skulder till anställda -5 -6 0  

 Upplupna semesterlöner 738 735 1 019  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 243 9 856 5 464  

 Övriga upplupna kostnader 483 808 11 571  

 Summa 22 535 22 409 30 758 

     

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2022. 

     

     

12 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 0 0 138  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 

     

 Summa 0 0 138  
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Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 

förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 

dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 

Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 

uppdrag. 

 

Utfall och prognos 

Delårsutfallet för såväl förmedlingsintäkter som arvodeskostnader är högre än budgeterat och 

beror på att förbundet utfört fler uppdrag än planerat. Då efterfrågan på förbundets tjänster 

förväntas vara fortsatt hög under hösten är även helårsprognosen för såväl förmedlingsintäkter 

som arvodeskostnader högre jämfört med budget. 

 

Direktionskostnaderna är lägre än budgeterat och beror på att ett av vårens två direktionsmöten 

genomförts på distans. Direktionen har beslutat att tre av fyra möten kommer att genomföras på 

distans under året vilket gör att utfallet i helårsprognosen är lägre än budgeterat.  

 

Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror bland annat på att flera 

tjänster varit vakanta under året. Förbundets övriga personalkostnader har också varit lägre än 

planerat under perioden då alltmer arbete sker på distans. Helårsprognosen för 

personalkostnaderna är därmed lägre än budget.  

 

Ungefär en tredjedel av budgeten avseende utbildning och rekrytering av uppdragstagare har 

nyttjats. Utfallet beror främst på att utbildningsinsatserna genomförts på distans under året. Även 

höstens utbildningsinsatser planeras ske på distans vilket resulterar i att utfallet för 

helårsprognosen är hälften jämfört med budget.  

 

Kostnadsutfallet kopplat till lokaler och IT ligger i paritet med budget för delåret. Prognosen för 

helåret följer därmed budget.  

 

Kostnadsutfallet avseende konsulttjänster är högre än budgeterat. Detta beror på att förbundet 

haft stora kostnader kopplat till konsultstöd i samband med upphandlingen av nytt 

verksamhetssystem. Under hösten förväntas ett fortsatt behov av konsultstöd kvarstå då 

implementeringsarbetet planeras att startas upp. Helårsprognosen avseende konsulttjänster är 

därmed högre än budgeterat.  

 

Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr. 
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INTÄKTER 
Utfall  Budget  Prognos  Budget  

jan-aug 2022 jan-aug 2022 helår 2022 2022 

Förmedlingstjänster 142 246 136 000 215 560 204 000 

Övriga Intäkter 34  0 0 

Summering 142 280 136 000 215 560 204 000 

KOSTNADER         

Direktionskostnader 431 800 800 1 200 

Personalkostnader 18 845 22 528 29 000 33 792 

Arvoden uppdragstagare 106 864 104 200 164 961 156 300 

Tolkutbildning 249 533 400 800 

Lokalkostnader 2 368 2 503 3 754 3 754 

Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser 1 255 1 636 2 454 2 454 

Inventarier, förbrukningsmaterial 161 227 340 340 

Administrativa och konsulttjänster 3 519 2 433 5 500 3 650 

Finansiella kostnader 4 196 4 140 6 210 6 210 

Summering 137 886 139 000 213 419 208 500 

RESULTAT 4 394 -3 000 2 141 -4 500 
Tabell 1 Utfall mot budget per 2022-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2022 

 

Förbundets investeringsverksamhet 

Under perioden har ingen investeringsverksamhet skett. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-09-30  
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