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Uppföljning av internkontrollplan 2022 för sektor samhällsutveckling, KS/2021:41 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2022 års internkontrollplan  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. 
I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens 
samlade behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar 
för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde. 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter  
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta 
initiativ till sådana.  
 
Varje nämnd har en skyldighet att:  

 Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.  

 Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till 
årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  

Sektor samhällsutvecklings internkontrollplan för 2022 innehåller 4 st kontrollpunkter. 
 
Genomförda granskningar: 

 Hantering av inventarier 

 Taxor och avgifter – VA och renhållning 

 Anmälan av delegationsbeslut till nämnd 

 Kontroll av kundregister - renhållning 
 
 
 

Kontroll av: Beskrivning av genomförd internkontroll: 

Aa Kontroll av… 
Hantering av inventarier 

Resultat av… 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-25 § 208 om riktlinje för avyttring av 
lös egendom. I riktlinjerna framgår det tillvägagångssätt för avyttring av lös 
egendom såsom inventarier och maskiner.  
Med avyttring avses att sälja, skänka och skrota. Med lös egendom avses 
maskiner och inventarier.  
När det gäller inventarier vid t.ex. ombyggnationer eller renovering, så 
kollar vi först om det finns verksamheter som är i behov av möblerna, 
ställer dem i vårt förråd på Lunden där anställda har möjlighet att hämta 
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fungerande möbler istället för att köpa nya. I en del fall när det inte finns 
ett intresse så säljs möblerna.  
Det är verksamheten som är ansvariga över sina inventarier, och beslutar. 
Saker som lämnats kvar, ska det finnas en överenskommelse kring med 
fastighetsenheten.  

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas… 
Inga.  

Bb Kontroll av… 
Taxor och avgifter VA- och Renhållning.  

Resultat av… 
Vi har granskat om beslutade taxor och avgifter efterföljs inom VA. Vi har 
undersökt bostadsenhetsavgifter under 2022. Vi har tidigare inte haft 
vetskap om dessa bostäder. Kund har inte ansökt om VA efter att bygglov 
har getts eller kund har inte haft vetskap att de behöver ansöka på nytt när 
förändringar uppstår så som att attefallshus tillkommer. Vi har nu granskat 
alla beslut som bygglovsnämnden gett avseende attefallshus. Det har 
resulterat följande utfall: 
 
Kommunalt: fastighetsenheten (säbo) 102 bostadsenhetsavgifter fördelat 
på 4 fastigheter, och hamnverksamhet 69 bostadsenhetsavgifter fördelat på 
8 hamnar,  
 
Privat: 410 000 tkr som har blivit fakturerade. Det motsvarar 8 
bostadsenhetsavgifter fördelat på 8 fastigheter.  
 
Resultatet visar att fakturering till såväl interna som externa kunder brustit 
inom VA-enheten. 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas… 
Vi har utökat enheten med en projektanställning för att intensifiera arbetet, 
vilket har gett effekt. En plan för kommande arbete med att gå igenom 
t.ex. verksamhetsområden görs nästa år. Vi har arbetat upp bättre rutiner 
och samarbete med fastighetsenheten när nya projekt är på gång, eller att 
kommunala fastigheter förändras. 
En åtgärd som vi arbetar vidare på, är dialog och rutiner med byggenheten 
så att vi tidigt kommer in i processen när lov ges.  

Cc Kontroll av… 
Anmälan av delegationsbeslut till nämnd.  

Resultat av… 
Stickprovskontroll har gjorts på samtliga delegationsbeslut mellan januari 
2022-augusti 2023.  
Januari: 10 delegationsbeslut 
Februari: 27 delegationsbeslut 
Mars: 98 delegationsbeslut 
April: 26 delegationsbeslut 
Maj: 38 delegationsbeslut 
Juni: 25 delegationsbeslut 
Juli: 7 delegationsbeslut 
Augusti: 67 delegationsbeslut 
Samtliga beslut har fattas av utsedd delegat, samt att besluten har anmälts 
till nämnd inom skälig tid. 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas… 
Inga.  
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Dd Kontroll av… 
Kontroll av kundregister - renhållning 

Resultat av… 
När vi tog över kundtjänst och administrationen från Fraktkedjan hittades 
det mycket brister i kundregistret. När tidigare entreprenör lämnade över 
registret så såg följande register ut: 

- kundregistret (antal kunder) 14 965 kunder,  
- tjänstregistret (antal abonnemang) 29 172 st 
- anläggningsregistret (antal fastigheter) 7602 st.  

 
När vi gjorde den första faktureringen så upptäcktes samtliga brister. Inga 
register stämde överens med verkligheten. Kundregistret bestod av 
entreprenörens kunder andra kunder från t.ex. Tjörns kommun, avlidna 
personer mm.  
 
Idag ser registret ut enligt följande: 

- kundregistret (antal kunder) 11 249 kunder (-3716) 
- tjänstregistret (antal abonnemang) 11 739 st (-17 433) 
- anläggningsregistret (antal fastigheter) 46 976 st (+39 374) 

 
Idag stämmer samtliga register.  

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas… 
Vi gör idag stickprov kontinuerligt genom att söka ut vilka fastigheter som 
inte har ett abonnemang. De fastigheter som inte har ett abonnemang får 
ett brev skickats till sig för att anmäla detta, annars ställer vi ut en grön och 
brun tunna.  
Vi har idag goda rutiner för hantering av kundregister samt 
avvikelsehantering.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08 
 

Beslutet skickas till 

Kvalitetsutvecklare  
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Uppdragsdokument 2023-2025 med detaljbudget 2023 för sektor samhällsutveckling, 
KS/2022:1604 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Godkänna uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor 

samhällsutveckling.  
2. Godkänna uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för affärsdrivande 

verksamhet. 

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 samhällsutveckling får av kommunfullmäktige fått en budgetram för 2023 på 80,9 miljoner 
kronor. Det är 4,5 miljoner kronor mer jämfört med året innan. 
 
Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 mnkr för år 2023 för att höja 
investeringsbidraget till våra viktiga föreningar och förstärkningar inom miljö- och 
bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten för att höja servicenivån och till 
bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta näringslivets och 
kommunmedlemmarnas förväntningar. Likt vissa personalgrupper inom sektor omsorg får 
medarbetare inom kost och lokalvården en arbetsmiljösatsning på arbetsskor. 
 
Sektor samhällsutveckling har totalt bidragit med -1,2 mnkr för att finansiera en del av 
kontaktcenter där -0,4 mnkr av dessa belastar affärsdrivande verksamhet.  
 
För övrigt har internräntan justerats från 1 % till 1,5 % vilket medför att budgetramen ökar. 
Påslag för personalomkostnader höjs vilket även det bidrar till ökad budgetram. 
 
Från 2023 flyttas ansvaret för verksamheten bostadsanpassning från Fastighet till 
Bygglovsenheten.  
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Affärsdrivande verksamhet 
Vatten- och avlopp 
Budgeten bygger på en taxeökning enbart efter ökning enligt index. Det innebär en taxehöjning 
av de fasta och rörliga brukningsavgifterna med 1,8 % för 2022.   
 
Överskotten under åren 2020-2022 är tänkt att täcka kostnader under åren 2023 och framåt för 
de ökade investeringsbehoven samt effekter av nya anslutningsavgifter. Rekommendationen är att 
VA-verksamheten ska återföra över-/underuttag inom en treårsperiod. För att undvika stora 
skillnader i taxejusteringar mellan åren så är förslaget istället en jämn taxehöjning som är hållbar i 
längden. 
 
Renhållning 
Budgeten bygger på taxenivå 2021, det vill säga ingen justering av taxan. År 2022 är det första året 
med helårseffekt av den nya taxekonstruktionen och därav avvaktar verksamheten justering för 
att säkerställa nivån på taxan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08 
Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget för sektor samhällsutveckling 
Uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för affärsdrivande verksamhet.  

Beslutet skickas till 

Sektorchef samhällsutveckling 
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Information om prognos oktober 2022, KS/2022:85 
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Lokalförsörjningplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor samhällsutveckling, 
KS/2022:1605 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor samhällsutveckling.  

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 samhällsutvecklings lokalförsörjningsplan finns det behov av att titta närmare på 
kulturhuset Kajutan. Arbetet med ny brandstation pågår och en förstudie förväntas beslutas 
snarast. I vår plan nämns också Ungdomens hus som växer. Nyttjandegraden på de små ytorna 
som finns idag är höga.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor samhällsutveckling. 

Beslutet skickas till 

Sektorschef samhällsutveckling 
Ekonomienheten 
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Information om fritidsenheten, KS/2022:470 
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Presentation av pågående VA-projekt, KS/2022:470 
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Information inför samråd, ändringsplan för Tofta 2:165, KS/2020:1392 
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Information om fritidshusplanerna, KS/2021:301, KS/2021:302, KS/2021:304, KS/2021:305, 
KS/2021:306 
 
  



   Datum    16(43) 
  2022-11-08  
 
Utskottet för samhällsutveckling 
 

 

 
 

Information om omarbetat planmaterial inför utställning, Säckebäck 1:2, KS/2011:238 
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Information om detaljplan för Varekil 1:19, KS/2021:727 
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Information om detaljplan för Glimsås 1:267, KS/2022:1666 
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Information inför granskning av detaljplan, Kungsviken 1:25, KS/2015:1817 
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Prövning av begäran om planbesked för Huseby 1:50, i anslutning till Glimsås 1:268, 
KS/2022:266 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet till utskottet för samhällsutveckling för att förtydliga för den sökande att 
kommunen inte är positiva till att inom detaljplanen tillåta industriverksamhet på platsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Strömholmens Maskiner AB bedriver verksamhet för uthyrning av bussar, lastbilar och 
entreprenadmaskiner på fastigheten Glimsås 1:268. 1984 beviljades bygglov för byggnad och 
verksamhet i strid med gällande byggnadsplan och man fick dispens från planbestämmelser 
avseende användning, höjd, placering och fastighetsbildning. Även ett markupplåtelseavtal har 
tecknats i strid mot gällande detaljplan där verksamhetsutövaren fått tillstånd att använda den 
kommunala fastigheten Huseby 1:50. När detta uppdagades under 2021 avslutades arrendet vilket 
är bakgrunden till att sökande ansökt om planbesked för att ändra användningen från allmän 
plats till kvartersmark. 
 
Förvaltningen bedömer att tidigare kommunala planstridiga beslut möjliggjort att verksamheten 
har etablerat sig på platsen och att verksamheten bör ges förutsättningar att fortsätta bedriva sin 
verksamhet på platsen vilket bör prövas i en ny detaljplan. I en planprocess är det dock viktigt att 
avstånd och omgivningspåverkan utredas vidare. 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-09-13 § 157 föreslå kommunstyrelsen besluta 
att: 

1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Glimsås 1:268 och del av 
Huseby 1:50  i Orust kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Glimsås 1:268 och del av Huseby 
1:50. 

3. Förvaltningen skall teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet 
påbörjas. 

En prövning av förutsättningarna för Glimsås 1:268 m.fl. i detaljplan innebär inte en garanti att 
detaljplanen vinner laga kraft. 
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår med tillstyrkande från Anders Arnell (M), Rolf Sörvik 
(V), Lars Larsson (C) och Michael Relfsson (FO) kommunstyrelsen att återremittera ärendet till 
utskottet för samhällsutveckling för att förtydliga för den sökande att kommunen inte är positiva 
till att inom detaljplanen tillåta industriverksamhet på platsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras till utskottet för 
samhällsutveckling och finner att kommunstyrelsen så beslutar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-25 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor 
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Beslutet skickas till 

Sökande 
Mark och exploatering 
Bygg och miljö 
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Information om förfrågan om köp av p-platser i Tuvesvik, KS/2022:1668 
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Information om tilläggsavtal till markanvisning för del av Svanesund 2:2, Orust kommun, 
KS/2022:1650 
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Information inför beslut om upphävande av pris vid överlåtelse av tomtmark för 
småhusändamål på Käringön, KS/2022:1486 
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Information om förfrågningar från Föreningen Svanesund rörande del av Svanesund 2:2, 
KS/2021:1582 
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Beslut om tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Huseby 1:96, KS/2021:1008 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna tilläggsavtal daterat 2022-10-11 till genomförandeavtal daterat 2022-04-04. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 att tilldela exploatören markanvisningen för Huseby 
1:96 enligt inlämnat anbud med ett markpris på 12 000 000 kronor samt att godkänna 
genomförandeavtal daterat 2022-04-04.   

Exploatören har sedan inkommit med en skrivelse till Orust kommun daterad 2022-09-08 där 
exploatören ansöker om förlängning av tidplanen med 12 månader i genomförandeavtalet.  

Förvaltningen bedömer förfrågan som rimlig och har tagit fram ett tilläggsavtal till nuvarande 
genomförandeavtal avseende Huseby 1:96 som innebär att innehållet i punkt 7 under rubriken 
Tidplan ersätts med en ny skrivelse i enlighet med exploatörens ansökan om förlängning.  

  

Utredning 

Nuläge 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 att tilldela exploatören markanvisningen för Huseby 
1:96 enligt inlämnat anbud med ett markpris på 12 000 000 kronor samt att godkänna 
genomförandeavtal daterat 2022-04-04.   

Exploatören har sedan inkommit med en skrivelse till Orust kommun daterad 2022-09-08. I sin 
skrivelse redogör exploatören för hur förutsättningarna på marknaden förändrats radikalt sedan 
de lämnade in anbud på markanvisningen för Huseby 1:96, där rådande inflation och 
räntehöjningar resulterat i att exploatörens kunder avvaktar med att köpa bostad.  

Med anledning av ovanstående ansöker exploatören om förlängning av tidplanen under punkt 7 
(Tidplan och vite) i genomförandeavtalet med 12 månader. En sådan förlängning innebär att 
senast 24 månader efter att kommunstyrelsen beslut om att godkänna tilläggsavtalet vunnit laga 
kraft ska exploatören ansökt om bygglov i enlighet med anbudet för etapp 1. Exploatören ska 
sedan ha ansökt om bygglov i enlighet med anbudet för etapp 2 senast år 2025 och för etapp 3 
senast år 2027. 

Förlängningen innebär även att slutbevis för samtliga byggnader inom etapp 1 ska ha erhållits 
senast år 2025, inom etapp 2 senast år 2027 och inom etapp 3 senast år 2029.  

 

Bedömning  

Förvaltningen bedömer att rådande omständigheter på bostadsmarknaden gör en förlängning om 
12 månader till en rimlig förfrågan. Förvaltningen föreslår därför att tilläggsavtal till 
genomförandeavtalet ska tecknas där innehållet i nuvarande genomförandeavtal (daterat 2022-04-
04) fortsätter att gälla som tidigare med ändring av tidplanen under punkt 7 (Tidplan och vite).  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-08 
Genomförandeavtal, daterat 2022-04-04 
Skrivelse från exploatören, daterad 2022-09-08 
Tilläggsavtal till genomförandeavtal, daterat 2022-10-11 
Översiktskarta  
 

Beslutet skickas till 

Mark- och exploateringsenheten  
Planenheten 
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Beslut om förlängning av markanvisning Åvägen, Henån 1:306, KS/2020:1538 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
Godkänna tilläggsavtal till markanvisning för del av Henån 1:306, daterat 2022-09-20. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun har sedan 2021 ett markanvisningsavtal med Stiftelsen Orustbostäder för 
uppförande av ett flerbostadshus med hyresrätter vid Åvägen i centrala Henån. Markanvisningens 
giltighet är villkorad med att detaljplan för markanvisningsområdet ska ha vunnit laga kraft senast 
2023-01-01. Detaljplanen kommer inte att vinna laga kraft till dess på grund av att det har funnits 
frågor kopplande till skredsäkringen av ån Henån som har behövt lösas innan detaljplanens 
antagande. Därför föreslås markanvisningsavtalet förlängas att gälla under förutsättning att 
detaljplan vinner laga kraft senast 2024-01-01.  

Utredning 

Bakgrund 

Ärendet initierades av Stiftelsen Orustbostäder 2014-06-30 då de inkom med en ansökan om 
planbesked. Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-12 att godkänna ansökan och starta ett 
detaljplanearbete. Stiftelsen Orustbostäder ansökte därefter om direktanvisning för en tomt där 
de avser att uppföra ett flerbostadshus. 2021-05-20 beslutade kommunfullmäktige att godkänna 
markanvisningsavtal för del av Henån 1:306. 

Nuläge 

Befintligt markanvisningsavtal mellan Orust kommun och Stiftelsen Orustbostäder är giltigt 
under förutsättning att följande villkor uppfylls: 

 att ny detaljplan för markanvisningsområdet har vunnit laga kraft senast 2023-01-01 

 att bygglov för flerbostadshus är inlämnat senast 2023-06-01 

 att beslutat bygglov finns senast 2024-01-01 
 
Detaljplanen för Åvägen kommer inte att vinna laga kraft innan 2023-01-01. Detaljplanens 
antagande har behövt skjutas upp på grund av att det har funnits frågor kopplande till 
skredsäkringen av ån Henån som har behövt redas ut innan planens antagande.  
 

Bedömning 

För att markanvisningsavtalet ska fortsätta gälla behöver dess giltighetstid förlängas. 
Förvaltningen föreslår därför att giltighetstiden förlängs med ett år eftersom detaljplanen för 
Åvägen bedöms kunna vinna laga kraft inom ett år. Även senaste datum för inlämnat och 
beslutat bygglov förlängs med ett år. Med den nya giltighetstiden är markanvisningsavtalet giltigt 
under förutsättning att följande villkor uppfylls: 

 att ny detaljplan för markanvisningsområdet har vunnit laga kraft senast 2024-01-01 

 att bygglov för flerbostadshus är inlämnat senast 2024-06-01 

 att beslutat bygglov finns senast 2025-01-01 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08 
Markanvisning för del av Henån 1:306, daterad 2021-03-19 
Tilläggsavtal till markanvisning för del av Henån 1:306, daterat 2022-09-20 
Översiktskarta 
 

Beslutet skickas till 

Mark- och exploatering 
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Beslut om planbesked för Mollösund 5:324, KS/2022:1407 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Mollösund 5:324 i Orust 

kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen. 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Mollösund 5:324. 
3. Förvaltningen ska teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet påbörjas. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan inkom 2022-08-31 och syftar till att genom en planändring göra befintligt bostadshus 
planenligt. På den aktuella fastigheten finns en äldre byggnad och ett bostadshus byggt 2004-
2006. 
 
Gällande plan antogs 2002-06-27 men överklagades och vann laga kraft först 
2004-06-23. Bygglovet för bostadshuset på den aktuella fastigheten beviljades 2003 med stöd i 
den tidigare stadsplanen där byggrätten var större. När planen vann laga kraft blev bostadshuset 
planstridigt trots beviljat bygglov. Att pröva frågan om att ge planstöd för bostadshuset byggt 
enligt tidigare stadsplan bedöms mot ovanstående bakgrund rimligt. Ansökan bedöms inte strida 
mot kommunens översiktsplan. Ansökan ryms inom syftet med gällande detaljplan och bedöms 
därmed kunna prövas i en ändringsplan. 
 
Fram till fastigheten har cirka 35 meter väg byggt på kommunal mark utan marklov och 
markupplåtelse. För fastigheten finns två pågående tillsynsärenden gällande olovligt uppsatta 
solpaneler och en olovligt utbyggd frontespis. Sökanden har också en altan där en liten del 
sträcker sig utanför fastighetsgränsen. Inom ramen för ett detaljplanearbete behöver dessa frågor 
utredas vidare för att finna en lämplig hantering/lösning. 

Utredning 

 

Ansökan 

Ansökan inkom 2022-08-31 och syftar till att genom en planändring göra befintligt bostadshus 
planenligt. 

Förutsättningar 

Fastigheten är cirka 350 m2 och ligger i centrala Mollösund. På den aktuella fastigheten finns en 
äldre byggnad och ett bostadshus byggt 2004-2006. 
 
I kommunens översiktsplan nämns att ett övergripande mål för Mollösund är att samhället ska 
kunna utvecklas som ett levande helårssamhälle. Området är inte specifikt utpekat i 
översiktsplanen. 
 
Gällande plan syftar bland annat till att säkerställa de kulturhistoriska värdena i Mollösund samt 
förstärka permanentboendet. Planen antog 2002-06-27 men överklagades och vann laga kraft 
först 2004-06-23. Bygglovet för bostadshuset på den aktuella fastigheten beviljades 2003 med 
stöd i den tidigare stadsplanen där byggrätten var större. I gällande plan gäller bestämmelsen 
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marken får inte bebyggas på merparten av marken där bostadshuset är byggt. När planen vann 
laga kraft blev bostadshuset därmed planstridigt trots beviljat bygglov. 
 
Planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv och riksintresse för kulturminnesvården enligt 
miljöbalken 3 kap 6 § samt högexploaterad enligt 4 kap 4 §. 
 
Fram till fastigheten har cirka 35 meter väg byggts på kommunal mark utan marklov och 
markupplåtelse. Denna mark är i gällande plan allmän plats natur och parkering. Naturmarken är 
upplåten till vägföreningen. Vägens sträckning hindrar utbyggnad av parkeringsplatser i gällande 
plan. I dagsläget är det brist på parkeringar för boende i centrala Mollösund. 
 
För fastigheten finns två pågående tillsynsärenden gällande olovligt uppsatta solpaneler och en 
olovligen utbyggd frontespis. Sökanden har också en altan där en liten del sträcker sig utanför 
fastighetsgränsen på allmän plats natur. 

Bedömning 

Ansökan bedöms inte strida mot kommunens översiktsplan. Ansökan ryms inom syftet med 
gällande detaljplan och bedöms därmed kunna prövas i en ändringsplan. Att pröva frågan om att 
ge planstöd för bostadshuset byggt enligt tidigare stadsplan bedöms mot bakgrund av 
ovanstående rimligt. 
 
Inom ramen för ett detaljplanearbete behöver frågan om väg och parkering samt altan och 
frontespis utredas vidare för att finna en lämplig hantering/lösning. 
 
Bestämmelserna i miljöbalken 4 kap avseende högexploaterad kust utgör inte hinder för 
utveckling av tätorten eller de lokala näringslivet. Ansökan bedöms inte negativt påverka 
bestämmelserna i miljöbalken 3 kap avseende riksintresset för friluftsliv eller skada riksintresset 
för kulturmiljövården enligt miljöbalken 3 kap. 
 
Ändringsplanen bedöms kunna prövas i ett standardförfarande. Planen bedöms kunna startas 
upp tidigast Q4 2023 och antas Q4 2024. Tidplanen kan revideras utifrån politisk prioritering. 
 
En prövning av förutsättningarna för Mollösund 5:324 i detaljplan innebär inte en garanti att 
detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08 
Ansökan om planbesked daterad 2022-06-03 

Beslutet skickas till 

Sökande 
Mark- och exploateringsenheten 
Byggenheten 
Miljöenheten 
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Omförhandling av lägenhetsarrende för ställplats på Röra-Äng 2:2, KS/2021:448 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna förslag till lägenhetsarrende, daterat 2022-10-24. 

Sammanfattning av ärendet 

Befintligt arrendeavtal avseende ställplats för husbilar på kommunens fastighet Röra-Äng 2:2 i 
Henån har sagts upp för omförhandling. Den nya arrendeavgiften bör baseras på det aktuella 
markvärdet, vilket har bedömts utgöra 600 kronor per kvadratmeter. En skälig årlig arrendeavgift 
bedöms vara 4 % av markvärdet vilket ger en arrendeavgift på 98 400 kronor per år. 

Utredning 

Kommunen tecknade år 2014 arrendeavtal för ställplats för husbilar på den kommunägda 
fastigheten Röra-Äng 2:2. Arrendeavgiften som uppgick till 24 231 kronor per år baserades på 
försäljningspriset för industrimark som då var 250 kronor per kvadratmeter. Arrendeområdets 
areal utökades 2019 och nytt arrendeavtal tecknades med samma beräkningsgrund för 
arrendeavgiften vilket då uppgick till 41 000 kronor per år. 
Gällande arrendeavtal är uppsagt för omförhandling med upphörande 2022-12-31. 

Bedömning 

Arrende av ställplats innefattas inte i någon av kommunens beslutade arrendeavgifter utan får 
avgöras i varje enskilt fall. Den modell som förvaltningen rekommenderar är att utgå från 
markvärdet och låta den årliga arrendeavgiften motsvara 4 % av det beräknade markvärdet.  
 
Området där arrendestället ligger ingår i planprogram för Henåns centrum som föreslår att 
området ska kunna användas både för hamnändamål och verksamheter kopplade till turism. 
Detaljplan kommer att upprättas vilket kan förändra markvärdet, men fram till dess anser 
förvaltningen att markvärdet ska baseras på tillåten användning enligt gällande detaljplan. 
 
Arrendeområdet utgör i gällande detaljplan industrimark men med hänsyn till det centrala läget 
bör marken värderas högre än annan industrimark som ligger i utkanten av Henån. Denna 
bedömning samt jämförelse med tidigare utförda värderingar ger att markvärdet kan bedömas 
utgöra 600 kronor per kvadratmeter.  
Arrendestället omfattar 4 100 kvadratmeter vilket ger en arrendeavgift på 98 400 kronor per år 
(4 100x600x0,04). 
 
Arrendeavtalet tecknas, i enlighet med kommunens antagna riktlinjer, på 5 år, men eftersom 
markanvändningen kan komma att ändras när ny detaljplan tas fram har det i förslaget till 
arrendeavtal tagits in en klausul som ger kommunen rätt att återta arrendestället i förtid om en ny 
detaljplan skulle vinna laga kraft innan arrendetidens utgång. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08 
Lägenhetsarrende, daterat 2022-10-24 
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Beslutet skickas till 

Mark och exploateringsenheten 
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Indexuppräkning av bygglovtaxa 2023, KS/2022:1665 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Indexuppräkna timavgiften för att kompensera ökade kostnader samt en indexuppräkning med 
PKV (prisindex för kommunal verksamhet) till 1 227 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-10 § 122 att med stöd av 12 kap. 10 § Plan- och 
bygglagen (PBL) anta ny bygglovstaxa och ersätta ”Taxa enligt plan- och bygglagen” i de delar 
som rör miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, och att timavgiften fastställs till 1 062 kronor 
för 2021, samt att miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter 
besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV 
som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  
 
Timtaxan för 2023 justeras från 1087 kronor till 1 227 kronor utifrån prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 
 
Då kommunfullmäktige beslutade 2022-02-10 § 4 bland annat att anta förslag till ändringar av 
miljö- och byggnadsnämndens reglemente. 
Ändringen innebär bland annat att miljö- och byggnadsnämnden blir än mer renodlade 
myndighetsnämnder och frågor som inte handlar om myndighetsutövning mot enskild eller mot 
kommunens egna verksamheter, hänvisas till kommunstyrelsen. Därav hanteras taxan av 
kommunstyrelsen numera. Miljö och byggnadsnämnden kan därför inte besluta om att justera 
avgiftsbeloppen enligt PKV. Det blir därför kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08 
Bygglov – taxa 2023  

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Enhetschef byggenheten 
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Antagande av taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen (2018:396) 2023, KS/2022:1675 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Anta taxa för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen (2018:396) 2023 med en 

timkostnad på 1 142 kronor/timma, med utgångspunkt från kommunalt 
konsumentprisindex, PKV, och oktober 2022 som basmånad, daterad  
2022-10-28. 

2. Taxan ska gälla från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap 5 och 6 § kommunal-lagen 
(2017:725). Miljöbalken i 27 kap 1 § första stycket innehåller särskilda föreskrifter om avgifter för 
kommunernas verksamhet. 
 
Av 10 kap 4 § strålskyddslagen (2018:396) framgår att regeringen eller den myndighet eller 
kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för en myndighet eller 
kommuns verksamhet enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelat i anslutning till 
lagen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bör utöver den andel som skall skattefinansieras sträva efter full 
kostnadsfinansiering av tillsynen. Som ett led i detta arbete sker en fortlöpande översyn av 
taxorna. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har sedan 2008 en taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
(1998:220). Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag (2018:396) med förordning och nya 
föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och föreskrifterna genomför tillsammans EU:s 
strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom). 
 
Sedan tidigare har miljö- och byggnadsnämnden tillsynsansvaret enligt den gamla strålskyddslagen 
för solarieverksamhet i kommunen. De största ändringarna i taxan är att kontrollköp på solarier 
tillkommer och även tillsyn av radon som tidigare ingick i miljöbalkslagstiftningen. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram ett prisindex för kommunal verksamhet, 
PKV. Prisindexet är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av 
kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. 
 
Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta 
avgifterna med procentsatsen för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal 
verksamhet, PKV.  
 
Avgifterna för handläggningen baseras på timtaxan som multipliceras med den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet. 
Prisindex för kommunal verksamhet, PKV, oktober 2022 motsvarar en timkostnad på 1 142 
kronor för 2023. 
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Bedömning 

På grund av nya lagstiftningshänvisningar samt ändringarna i lagen behöver taxan antas. 
Taxeföreskrifterna reglerar hur avgiftsuttaget sker. Föreskrifterna har uppdaterats med nya 
laghänvisningar till den nya strålskyddslagen. 
 
För att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna upprätthålla och vid behov stärka nivån på tillsyn 
behöver intäkterna motsvara tillsynsbehovet i form av personalresurser. För tillsynen enligt 
strålskyddslagen kommer timdebitering att ske i efterhand för att möta tillsynsbehovet.  
 
Om nämnden av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bedriva tillsyn kan det få negativa 
konsekvenser på människors hälsa. Om tillsynen inte bedrivs likvärdigt finns även risk för att det 
blir en ojämn konkurrens där den som självmant för rätt kan få högre kostnader än den som inte 
får tillsyn och krav på sig. Nämnden gör inte skillnad på var i kommunen en verksamhet ligger. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08 
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och taxa enligt strålskyddslagen (2018:396) 
2023 daterad 2022-10-28 
 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Administrativa enheten 
Sektorchef 
Miljöchef 
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Indexuppräkning av taxa för tillsyn av receptfria läkemedel 2023, KS/2022:1674 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Indexuppräkna timtaxan 1 142 kronor/timma för tillsyn och prövning av receptfria 

läkemedel 2023 enligt prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som i oktober 2022 är 
3,7 %, daterad 2022-10-28. 

2. Taxan gäller från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år genomförs en översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan med syfte att 
hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan för tillsyn och prövning av 
receptfria läkemedel baseras på en timtaxa som multipliceras med avgiftsunderlaget. 
 
Timtaxan för läkemedelstillsynen har inte indexreglerats sedan 2019. Det generella underlaget för 
timtaxan har reviderats och konstaterats ha en eftersläpning gällande lönekostnaderna. Den 
genomsnittliga lönekostnaden har ökat beräknat per genomsnittlig handläggare för 2022. Det 
motsvarar cirka 38 000 kronor/månad och PO-kostnader. Främst är det de gemensamma 
kostnaderna som har ökat mot tidigare beräkning genom en uppräkning av 
administrationskostnader inklusive kostnad för chef. 
 
Timkostnaden med det nya underlaget och en indexuppräkning blir 1 142 kronor/ 
timma för 2023. 
 
Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta 
avgifterna med den procentsatsen för innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal 
verksamhet, PKV. 
 
Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad från föregående år samt att taxan 
gäller från och med 1 januari 2023. 
 
Av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808), och av § kap 2 § förordning (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunfullmäktige får meddela föreskrifter 
om avgift för myndighetens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt 
föreskrifter som meddelats med stöd av balken samt prövning och tillsyn med anledning av EU-
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområden. 
 
Kommunfullmäktige får också besluta att en taxa ska gälla omedelbart. Stöd för omedelbart 
ikraftträdande finns i 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808), 1 kap 2 § och 9 kap 5 § förordningen 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning eller tillsyn innebär det att den 
verksamheten behöver skattefinansieras. 
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Bedömning 

Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2022 som 
beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom tillsyn 
av receptfria läkemedel i Orust kommun. 
 
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för samtliga taxor så att myndighetsutövningen för 
miljöenheten baseras på samma timavgift. 
 
De tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet, PKV, efter 
angiven basmånad oktober motsvarar +3,7 %. Vid indexuppräkningen äger miljö- och 
byggnadsnämnden rätt att avrunda avgiften till högre eller lägre närmast hela total kronor. 
 
Timtaxan för tillsyn och prövning av receptfria läkemedel uppräknas till 1 142 kronor/ 
timma. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08 
Taxa för tillsyn och prövning av receptbelagda läkemedel 2023, daterad 2022-10-28 
 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Administrativa enheten 
Sektorchef 
Miljöchef 
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Indexuppräkning av timtaxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
2023, KS/2022:1671 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Indexuppräkna den fasta timtaxan för offentlig kontroll till 1 340 kronor/timma och 

1 070 kronor/timma för registrering, uppföljande kontroll och annan verksamhet enligt 
prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som i oktober 2022 är 3,7 %, daterad 2022-
10-28. 

2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antogs av kommunfullmäktige 
2011-11 § 129. 
 
Bland annat beslutades att timavgiften för offentlig kontroll ska vara 1 290 kronor/ 
timme och att timavgiften för uppföljande kontroll, klagomålskontroll och annan offentlig 
kontroll som hör samman med sådan kontroll ska vara 1 030 kronor/timma. 
 
Det beslutades även att timavgiften i taxan är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och 
prisindex för kommunal verksamhet, PKV, oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja 
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges kommuner och 
regioners, SKR, webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 
 
De tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet, PKV, efter 
angiven basmånad oktober motsvarar + 3,7 %. Vid indexuppräkningen äger Miljö- och 
byggnadsnämnden rätt att avrunda avgiften till högre eller lägre närmast hela tiotal kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08 
Taxa för prövning av offentlig kontroll inom livsmedelsområdet daterad 2022-10-28. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Administrativa enheten 
Sektorchef 
Miljöchef 
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Indexuppräkning av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och förordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2023, KS/2022:1682 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Indexuppräkna timtaxan till 1 142 kronor/timma för tillsyn och prövning enligt 

miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt prisindex 
för kommunal verksamhet, PKV, som i oktober 2022 är 3,7 %, daterad 2022-10-31. 

2. Taxan gäller från och med 2023-01-01. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap 5 och 6 § kommunallagen 
(2017:725). Miljöbalken i 27 kap 1 § första stycket innehåller särskilda föreskrifter om 
kommunernas verksamhet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bör utöver den andel som skall skattefinansieras sträva efter full 
kostnadsfinansiering för tillsynen. Som ett led i detta arbete sker en fortlöpande översyn av 
taxorna. 
 
Miljöbalkstaxan är uppbyggd med en allmän textdel med bestämmelser avseende taxans 
tillämpning och taxebilaga 1 och 2. 
 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram ett prisindex för kommunal verksamhet, 
PVK. Prisindexet är avsett att användas av kommunerna som underlag vid utrökning av 
kostnadernas utveckling i fasta löner och priser, 
 
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
miljötaxa antagna fasta avgifterna med procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex 
för kommunal verksamhet, PKV. Utgångspunkten för indexuppräkningen har varit oktober 
månad (kommunfullmäktiges beslutsår). 
 
Avgifterna för handläggningen baseras på timtaxan som multipliceras med avgiftsunderlag som 
anges i taxebilaga 1 och 2. Alternativt där det saknas avgiftsunderlag innebär det att den faktiska 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 
Nuvarande timtaxa för 2022 är 1 101 kronor/timma. Kommunalt kostnadsprisindex, PKV, 
oktober utgör 3,7 % och motsvarar då en timkostnad av 1 142 kronor/timma för 2023. 
 

Bedömning 

De tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet, PKV, efter 
angiven månad oktober motsvarar + 3,6 %. Vid indexuppräkning äger kommunstyrelsen rätt att 
avrunda avgiften till högre eller lägre närmast hela tiotal kronor. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd daterad 2022-10-31 
Taxebilaga 1 och 2 daterad 2022-10-31 

 
Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 
Sektorchef 
Miljöchef 
Ekonomienheten 
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