


 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§1 KS/2022:1755 
Val av 13 ledamöter och 13 ersättare i kommunstyrelsen, jämte val av ordförande och 
1:e samt 2:e vice ordförande för tiden 2023-2026 
 

Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande som ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande: 

1. Ordinarie   Ersättare 
Catharina Bråkenhielm (S)  Eva Skoglund (S) 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)  Alexander Hutter (S) 
Göran Carlsson (S)   Glenn Patriksson (S) 
Veronica Almroth (L)  Ulrika Stahllin (S) 
Anders Arnell (M)   Josef Lind (M) 
Håkan Bengtsson (M)  Erica Håkansdotter Lind (M) 
Ina Salmonson Olsvik (M)  Robert Larsson (M) 
Lars Larsson (C)   Maria Sörqvist (C) 
Martin Reteike (MP)  Daniel Peterson (C) 
Michael Relfsson (FO)  Ulla Kedbäck (MP) 
Rolf Sörvik (V)   Elise Norberg Pilhem (V) 
Ulf Sjölinder (KD)   Christian Forslund (KD) 
Kent Kihl (KD)   Vailet Petersson (KD) 
 

2. Ordförande Catharina Båkenhielm (S) 
3. 1:e vice ordförande Anders Arnell (M) 
4. 2:e vice ordförande Lars Larsson (C) 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Som ordinarie ledamöter föreslås Catharina Bråkenhielm (S), Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), 
Göran Carlsson (S), Anders Arnell (M), Håkan Bengtsson (M), Ina Salmonson Olsvik (M), 
Veronica Almroth (L), Lars Larsson (C), Martin Reteike (MP), Michael Relfsson (FO), Rolf 
Sörvik (V), Ulf Sjölinder (KD) och Kent Kihl (KD). 

Som ersättare föreslås Eva Skoglund (S), Alexander Hutter (S), Glenn Patriksson (S), Ulrika 
Stahlin (S), Josef Lind (M), Erica Håkansdotter Lind (M), Robert Larsson (M), Mia Sörqvist (C), 
Daniel Peterson (C), Ulla Kedbäck (MP), Elise Norberg Pilhem (V), Christian Forslund (KD) 
och Vailet Petersson (KD). 

Som ordförande föreslås Catharina Bråkenhielm (S), som 1:e vice ordförande föreslås Anders 
Arnell (M) och som 2:e vice ordförande föreslås Lars Larsson (C). 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut.



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§2 KS/2022:1756 
Val av 5 ledamöter och 3 ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, jämte val av 
ordförande och vice ordförande, för tiden 2023-2026 
 

Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande som ledamöter och ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden samt ordförande och vice ordförande: 

1. Ordinarie   Ersättare 
Ulla Buhr (S)   Anne-Marie Petersson (S) 
Morgan Vendel (S)   Bengt R Johansson (M) 
Christine Hagberg (M)  Anders Tenghede (V) 
Peter Kristensson (C) 
Per-Olof Gustafsson (SD) 
 

2. Ordförande: Christine Hagberg (M) 
3. Vice ordförande: Peter Kristensson (C) 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Som ordinarie ledamöter föreslås Ulla Buhr (S), Morgan Vendel (S), Christine Hagberg (M), Peter 
Kristensson (C) och Per-Olof Gustafsson (SD). 

Som ersättare föreslås Anne-Marie Petersson (S), Bengt R Johansson (M) och Anders Tenghede 
(V). 

Om ordförande föreslås Christine Hagberg (M) och som vice ordförande föreslås Peter 
Kristensson (C). 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 

 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§3 KS/2022:1757 
Val av 3 ledamöter och 2 ersättare i sociala myndighetsnämnden, jämte val av 
ordförande och vice ordförande, för tiden 2023-2026 
 

Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande ledamöter och ersättare i sociala myndighetsnämnden 
samt ordförande och vice ordförande: 

1. Ledamöter   Ersättare 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)  Glenn Patriksson (S) 
Josef Lind (M)   Elise Norberg Pilhem (V) 
Maria Sörqvist (C) 
 

2. Ordförande: Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 
3. Vice ordförande: Marie Sörqvist (C) 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Som ledamöter föreslås Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Josef Lind (M) och Maria Sörqvist (C). 

Som ersättare föreslås Glenn Patriksson (S) och Elise Norberg Pilhem (V). 

Som ordförande föreslås Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) och som vice ordförande föreslås 
Maria Sörqvist (C). 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§4 KS/2022:1758 
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i valnämnden, jämte val av ordförande och vice 
ordförande, för tiden 2023-2026 
 

Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande ledamöter och ersättare i valnämnden samt ordförande 
och vice ordförande: 

1. Ledamöter   Ersättare 
Anne-Marie Petersson (S)  Bo Edvinsson (S) 
Hans Wessberg (S)   Alexander Hutter (S) 
Nils Pettersson (M)   Tommy Eriksson (M) 
Johan Stein (C)   Lena Jansson (V) 
Christian Forslund (KD)  Per-Olof Gustafsson (SD) 
 

2. Ordförande: Anne-Marie Petersson (S) 
3. Vice ordförande Johan Stein (C) 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Som ledamöter föreslås Anne-Marie Petersson (S), Hans Wessberg (S), Nils Pettersson (M), 
Johan Stein (C) och Christian Forslund (KD). 

Som ersättare föreslås Bo Edvinsson (S), Alexander Hutter (S), Tommy Eriksson (M), Lena 
Jansson (V) och Per-Olof Gustafsson (SD). 

Som ordförande föreslås Anne-Marie Petersson (S) och som vice ordförande föreslås Johan Stein 
(C). 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§5 KS/2022:1761 
Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i arvodesberedningen, jämte val av ordförande och 
vice ordförande, för tiden 2023-2026 
 

Valberedningens beslut 
Föreslår kommunfullmäktige utse följande ledamöter och ersättare i arvodesberedningen samt 
ordförande och vice ordförande: 

1. Ledamöter   Ersättare 
Göran Carlsson (S)   Martin Reteike (MP) 
Glenn Patriksson (S)  Tommy Eriksson (M) 
Ingemar Talje (M)   Lars Kjellgren (L) 
Jan Gustafsson (L)   Thomas Asker (KD) 
Johan Stein (C)   Börje Pettersson (C) 
Anders Tenghede (V)  Christian Forslund (KD) 
Martin Oscarsson (SD)  Uno Kjellsson (SD) 
 

2. Ordförande: Ingemar Talje (M) 
3. Vice ordförande: Johan Stein (C) 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Som ledamöter föreslås Göran Carlsson (S), Glenn Patriksson (S), Ingemar Talje (M), Jan 
Gustafsson (L), Johan Stein (C), Anders Tenghede (V) och Martin Oscarsson (SD). 

Som ersättare föreslås Martin Reteike (MP), Tommy Eriksson (M), Lars Kjellgren (L), Thomas 
Asker (KD), Börje Pettersson (C), Christian Forslund (KD) och Uno Kjellsson (SD). 

Som ordförande föreslås Ingemar Talje (M) och som vice ordförande föreslås Johan Stein (C). 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§6 KS/2022:1762 
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i krisledningsnämnden, jämte val av ordförande och 
vice ordförande, för tiden 2023-2026 
 

Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden samt 
ordförande och vice ordförande: 

1. Ledamöter   Ersättare 
Catharina Bråkenhielm (S)  Göran Carlsson (S) 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)  Veronica Almroth (L) 
Anders Arnell (M)   Håkan Bengtsson (M) 
Lars Larsson (C)   Rolf Sörvik (V) 
Ulf Sjölinder (KD)   Michael Relfsson (FO) 
 

2. Ordförande Catharina Bråkenhielm (S) 
3. Vice ordförande Lars Larsson (C) 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Som ledamöter föreslås Catharina Bråkenhielm (S), Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Anders 
Arnell (M), Lars Larsson (C) och Ulf Sjölinder (KD). 

Som ersättare föreslås Göran Carlsson (S), Håkan Bengtsson (M), Veronica Almroth (L), Rolf 
Sörvik (V) och Michael Relfsson (FO). 

Som ordförande föreslås Catharina Bråkenhielm (S) och som vice ordförande föreslås Lars 
Larsson (C). 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§7 KS/2022:1764 
Val av 5 revisorer för kommunens räkenskaper och förvaltning, jämte val av ordförande 
och vice ordförande, för tiden 2023-2026 
 

Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande revisorer samt ordförande och vice ordförande: 

1. Hans-Åke Höber (S) 
Ruben Karlsson (S) 
Jan W Kjellberg (M) 
Stefan Carlsson (KD) 
Elisabet Staf (MP) 

 

2. Ordförande Stefan Carlsson (KD) 
3. Vice ordförande Jan W Kjellberg (M) 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Som revisorer föreslås Hans-Åke Höber (S), Ruben Karlsson (S), Jan W Kjellberg (M), Stefan 
Carlsson (KD) och Elisabet Staf (MP). 

Som ordförande föreslås Stefan Carlsson (KD) och som vice ordförande föreslås Jan W Kjellberg 
(M). 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§8 KS/2022:1765 
Val av 1 ordinarie revisor, 2 ersättare samt förslag till Länsstyrelsen om auktoriserad 
revisor för Stiftelsen Orustbostäder till kommunfullmäktige väljer nästa gång 
 

Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande revisor och ersättare för Stiftelsen Orustbostäder: 

1. Ordinarie   Ersättare 
Stefan Carlsson (KD)  Hans-Åke Höber (S) 
    Jan W Kjellberg (M) 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Som ordinarie revisor föreslås Stefan Carlsson (KD). 

Som ersättare föreslås Hans-Åke Höber (S) och Jan W Kjellberg (M). 

Förslag om auktoriserad revisor lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde. 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 
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Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§9 KS/2022:1766 
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i styrelsen för Stiftelsen Orustbostäder, jämte val av 
ordförande och viceordförande för år 2023 
 

Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande ledamöter och ersättare i Stiftelsen Orustbostäder samt 
ordförande och vice ordförande: 

1. Ledamöter   Ersättare 
Göran Carlsson (S)   Elsie-Marie Östling (S) 
Jörgen Nielsen (S)   Inger Heimburger (S) 
Ingemar Talje (M)   Maths Gustafsson (M) 
Sten-Inge Kedbäck (MP)  Helena Voimäki (V) 
Victor Simensen (KD)  Börje Pettersson (C) 

 

2. Ordförande Göran Carlsson (S) 
3. Vice ordförande Sten-Inge Kedbäck (MP) 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Som ledamöter föreslås Göran Carlsson (S), Jörgen Nielsen (S), Ingemar Talje (M), Sten-Inge 
Kedbäck (MP och Victor Simensen (KD). 

Som ersättare föreslås Elsie-Marie Östling (S), Inger Heimburger (S), Maths Gustafsson (M), 
Helena Voimäki (V) och Börje Pettersson (C). 

Som ordförande föreslås Göran Carlsson (S) och som vice ordförande föreslås Sten-Inge 
Kedbäck (MP). 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 
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Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§10 KS/2022:1767 
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Fyrbodals förbundsdirektion för tiden 2023-2026 
 

Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande ledamot och ersättare i Fyrbodals förbundsdirektion: 

Ledamot   Ersättare 
Catharina Bråkenhielm (S)  Lars Larsson (C) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Som ledamot föreslås Catharina Bråkenhielm (S) och som ersättare föreslås Lars Larsson (C). 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§11 KS/2022:1768 
Val av 1 ombud och 1 ersättare i Västtrafik AB:s bolagsstämma för tiden 2023-2026 
 

Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande ombud och ersättare i Västtrafik AB:s bolagsstämma: 

Ombud   Ersättare 

Catharina Bråkenhielm (S)  Lars Larsson (C) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Som ombud föreslås Catharina Bråkenhielm (S) och som ersättare föreslås Lars Larsson (C). 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 
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Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§12 KS/2022:1770 
Val av 20 huvudmän för Orusts Sparbank för tiden 2023-2026 
 
Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande huvudmän för Orusts Sparbank: 
 
Catharina Bråkenhielm (S) 
Eva Skoglund (S) 
Alexander Hutter (S) 
Göran Carlsson (S) 
Glenn Patriksson (S) 
Maths Gustafsson (M) 
Håkan Bengtsson (M) 
Christine Hagberg (M) 
Nils Pettersson (M) 
Joakim Almroth (L) 
Börje Pettersson (C) 
Martin Reteike (MP) 
Thomas Asker (FO) 
Elise Norberg Pilhem (V) 
Elisabet Staf (MP) 
Mats Arvidsson (FO) 
Christian Forslund (KD) 
Per-Olof Gustafsson (SD) 
Uno Kjellsson (SD) 
Anders Fransson (SD) 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Som huvudmän för Orusts Sparbank föreslås Catharina Bråkenhielm (S), Eva Skoglund (S), 
Alexander Hutter (S), Göran Carlsson (S), Glenn Patriksson (S), Maths Gustafsson (M), Håkan 
Bengtsson (M), Christine Hagberg (M), Nils Pettersson (M), Joakim Almroth (L), Börje 
Pettersson (C), Martin Reteike (MP), Thomas Asker (KD), Elise Norberg Pilhem (V), Elisabet 
Staf (MP), Mats Arvidsson (FO), Christian Forslund (KD), Per-Olof Gustafsson (SD), Uno 
Kjellsson (SD) och Anders Fransson (SD). 
 
Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 
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Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§13 KS/2022:1771 
Val av 1 ombud och 1 ersättare i Kommuninvest i Sverige AB för tiden 2023-2026 
 

Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande ombud och ersättare till Kommuninvest i Sverige AB: 

Ombud   Ersättare 

Catharina Bråkenhielm (S)  Lars Larsson (C) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Till ombud föreslås Catharina Bråkenhielm (S) och som ersättare föreslås Lars Larsson (C). 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§14 KS/2022:1772 
Val av 1 styrelseledamot och 1 ersättare till Tjörns Måltids AB för tiden 2023-2026 
 

Valberedningens beslut 
Föreslår kommunfullmäktige utse följande styrelseledamot och ersättare till Tjörns Måltids AB: 

Styrelseledamot  Ersättare 

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) Maria Sörvist (C) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Till styrelseledamot föreslås Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) och som ersättare Maria Sörqvist 
(C). 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§15 KS/2022:1773 
Val av stämmoombud samt ersättare till Tjörns Måltids AB för tiden 2023-2026 
 

Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande som stämmoombud och ersättare till Tjörns Måltids 
AB: 

Stämmoombud  Ersättare 

Catharina Bråkenhielm (S)  Lars Larsson (C) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Som stämmoombud föreslås Catharina Bråkenhielm (S) och som ersättare föreslås Lars Larsson 
(C). 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§16 KS/2022:1774 
Val av 1 ledamot i Samordningsförbundet Väst för tiden 2023-2026 
 

Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande som ledamot i Samordningsförbundet Väst: 

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Som ledamot föreslås Britt-Marie Andrén-Karlsson (S). 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§17 KS/2022:1775 
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Tolkförmedling Västs förbundsdirektion för tiden 
2023-2026 
 

Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande till ledamot och ersättare i Tolkförmedling Västs 
förbundsdirektion: 

Ledamot   Ersättare 

Veronica Almroth (L)  Martin Reteike (MP) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Som ledamot föreslås Veronica Almroth (L) och som ersättare föreslås Martin Reteike (MP). 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§18 KS/2022:1760 
Val av 1 ledamot, tillika vice ordförande, och 1 ersättare i överförmyndarnämnden i 
Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn och Orust kommuner, för tiden 2023-2026 
 

Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande till ledamot, tillika vice ordförande, och ersättare i 
överförmyndanämnden i Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn och Orust kommuner: 

Ledamot   Ersättare 

Ina Salmonson Olsvik (M)  Anders Tenghede (V) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Som ledamot, tillika vice ordförande, föreslås Ina Salmonson Olsvik (M) och som ersättare 
föreslås Anders Tenghede (V). 

Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastragotaland   
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Samtliga kommuner och kommunala 
lantmäterimyndigheter i Västra Götalands 
län samt Lantmäteriet 

 
 

Beslut avseende gode män vid lantmäteriförrättningar 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar om antalet gode män per kommun i enlighet med 
bilaga 1 för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026.  

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen ska bestämma antalet gode män vid fastighetsbildnings-
förrättningar. Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. Den 
som utses till god man ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden 
eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. God man utses för 
fyra år. 

Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl 
tätortsförhållanden som jordbruks- och skogsbruksfrågor. Antalet gode 
män som ska utses av respektive kommunfullmäktige framgår av bilaga 
1.  
 
Uppgifter om de gode män som utses ska skickas till Länsstyrelsen, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se och till Lantmäteriet, 
lantmateriet@lm.se. Av uppgiften ska framgå vilken sakkunskap den 
valde företräder.  
 
Vid information till Länsstyrelsen, ange detta ärendes diarienummer.  

Bestämmelser som beslutet grundas på 
4 kap 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post. 
Telefonnummer och e-postadress finns längst ner på första sidan. Ange 
ärendets diarienummer vid kontakt med Länsstyrelsen. Du hittar numret 
uppe till höger på första sidan. 

 
Beslut  

Datum 
2022-10-28 
 

 

Diarienummer 
201-44865-2022 
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Länsstyrelsen 
Västra Götaland 
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201-44865-2022 
  

 

 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsjuristen Ulla Bäckekihl med handläggaren 
David Forsberg som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 
Antalet gode män som ska utses per kommun 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Beslut  

2022-10-28  
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201-44865-2022 
  

 

 

Bilaga  

Kommun Tätort Jordbruk- 
och 
skogsbruk 

 Kommun Tätort Jordbruk- 
och 
skogsbruk 

 Kommun Tätort Jordbruk- 
och 
skogsbruk 

Ale 3 3  Lysekil 3 3  Uddevalla 4 3 

Alingsås 4 3  Mariestad 4 3  Ulricehamn 3 3 

Bengtsfors 3 3  Mark 4 3  Vara 3 3 

Bollebygd 3 3  Mellerud 3 3  Vårgårda 3 3 

Borås 5 4  Munkedal 3 3  Vänersborg 3 3 

Dals-Ed 3 3  Mölndal 6 4  Åmål 3 3 

Essunga 3 3  Orust 3 3  Öckerö 3 3 

Falköping 4 3  Partille 4 3 

Färgelanda 3 3  Skara 3 3 

Grästorp 3 3  Skövde 4 3 

Gullspång 3 3  Sotenäs 3 3 

Göteborg 3 4  Stenungsund 3 3 

Götene 3 3  Strömstad 3 3 

Herrljunga 3 3  Svenljunga 3 3 

Hjo 3 3  Tanum 3 3 

Härryda 3 3  Tibro 3 3 

Karlsborg 3 3  Tidaholm 3 3 

Kungälv 4 3  Tjörn 3 3 

Lerum 4 3  Tranemo 3 3 

Lidköping 4 4  Trollhättan 4 3 

Lilla Edet 3 3  Töreboda 3 3 

 



 

 
 
 
 
 
 

Orust Kommun 
  
473 80 HENÅN 
 

UDDEVALLA, 2022-11-10 
LM2022/052639 

VAL AV GODE MÄN TILL LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING  
 
Vi vill göra er uppmärksamma på att mandattiden för gode män vid 
lantmäteriförrättningar går ut vid årsskiftet 2022/2023. 
Gode män utses genom val av kommunfullmäktige och väljs på en tid 
av fyra år.  
Nyval måste därför ske för perioden 2023-01-01—2026-12-31. 
Lantmäteriet behöver senast 2022-12-31 få veta vilka som väljs till 
gode män i er kommun.  
De uppgifter vi behöver är: 

 Namn 
 Personnummer 
 Telefonnummer 
 Mejladress 

 
Det ska framgå av uppgiften om den utsedde har kunskaper inom tätort 
och/eller jord- och skogsbruk. Vänligen bifoga även protokollsutdrag 
från kommunfullmäktiges beslut. Blankett att fylla i finns sist i detta 
brev.  
 
Uppgifterna skickas per mail till: 
registrator@lm.se 
Alternativt per post till: 
Registrator, Lantmäteriet 
801 82 Gävle  
 
 
 
 
Lagtext 

Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS 
www.lantmateriet.se

mailto:registrator@lm.se
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Det är länsstyrelsen som bestämmer hur många gode män som ska väljas i 
respektive kommun i länet. Det är också länsstyrelsen som beslutar om hur 
många gode män som ska ha erfarenhet av tätortsförhållanden och hur 
många som ska vara kunniga inom jord- och skogsbruksfrågor. 
Länsstyrelsen ska underrätta kommunen och lantmäterimyndigheten om sitt 
ställningstagande. 

 
Om ni redan hunnit anmäla gode män till Lantmäteriet kan ni bortse från 
detta brev.. 
Vid eventuella frågor kontakta förrättningsassistent Hanna Berntsson, tel. 
0522 – 656292, mail: hanna.i.berntsson@lm.se, eller funktionschef Mattias 
Prick, tel. 0522 – 656297, mail: mattias.prick@lm.se. 
 
Med vänlig hälsning 
Hanna Berntsson 
 

LANTMÄTERIET SPARAR PERSONUPPGIFTER OM DIG 

Du kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter på 
www.lantmateriet.se/personuppgifter 
 Du kan också ringa vårt kundcenter för att få veta hur vi behandlar 
personuppgifter.  

4 kap. Fastighetsbildningslagen

1 § Vid fastighetsbildningsförrättning består lantmäterimyndigheten av en 
förrättningslantmätare. Dessutom skall två gode män ingå i myndigheten när 
förrättningslantmätaren finner att det behövs eller när sakägare begär det och 
oskäligt dröjsmål ej föranledes därav.

2 § Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. 

God man skall inom kommunen vara valbar till nämndeman i tingsrätt. 
God man skall ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara 
kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. 
God man utses för fyra år. Upphör god man att vara valbar, är uppdraget 
förfallet. 
Rättegångsbalkens bestämmelser om skyldighet att mottaga uppdrag som 
nämndeman och att kvarstå i uppdraget samt att efter avgång fortfarande 
tjänstgöra äger motsvarande tillämpning i fråga om god man. 

Se även 3§ samt 5 § första stycket Fastighetsbildningskungörelsen.

http://www.lantmateriet.se/personuppgifter
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Svarsblankett i utskick LM2022/052639 
 
I Orust kommun har kommunfullmäktige valt nedanstående personer till 
gode män i lantmäteriförrättningar. 
Protokollsutdrag bifogas. 

  

Namn  

Adress  

Personnummer  

Telefon  

Mailadress  

Kunskapsområde  

Uppdragsperiod  

  

Namn  

Adress  

Personnummer  

Telefon  

Mailadress  

Kunskapsområde  

Uppdragsperiod  

  

Namn  

Adress  

Personnummer  

Telefon  

Mailadress  

Kunskapsområde  

Uppdragsperiod  
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Uppdragsperiod  

  



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Valberedningen 2022-11-22 
 

 
§19 KS/2022:1672 
Val av 6  gode män vid lantmäteriförrättningar för tiden 2023-2026 
 
Valberedningens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige utse följande som gode män vid lantmäteriförrättningar: 
 
Ulla Buhr (S) 
Börje Karlsson (S) 
Håkan Bengtsson (M) 
Kjell Dahlberg (MP) 
Lotta Bäckberg (M) 
Christian Forslund (KD) 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Som gode män vid lantmäteriförrättningar föreslås Ulla Buhr (S), Börje Karlsson (S), Håkan 
Bengtsson (M), Kjell Dahlberg (MP), Lotta Bäckberg (M) och Christian Forslund (KD). 
 
Beslutsgång 
Valberedningen beslutar enligt förslag till beslut. 
 

 
 
 



 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



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

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

Comfact Signature Referensnummer: 1484851



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Pia Jakobsson Hansson
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (pia.jakobssonhansson@orust.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: a825b5f010bb4939a8bc67f05573180b
DATUM & TID: 2022-11-09 14:30:53 +01:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-11-09 14:30:58 +01:00
Ref: 1484851
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1484851

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


Dokumenttyp Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 

Taxa Kommunfullmäktige 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 
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Antagen av kommunfullmäktige 202x-xx-xx § xx 
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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. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16 
 

 
§157 KS/2022:1709 
Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta 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. 

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

Beslutet skickas till 
Kontaktcenter 
Ekonomienheten 
 

 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-30 
 

 
§247 KS/2022:1709 
Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta 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. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-11-16 § 157 föreslå kommunstyrelsen 
överlämna till kommunfullmäktige besluta 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 

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

Beslutet skickas till 
Kontaktcenter 
Ekonomienheten 
 

 

 
 
 



 Datum Diarienummer 1(1)
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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
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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 
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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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 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16 
 

 
§159 KS/2022:685 
Godkännande av Tolkförmedlingen Västs delårsrapport 2022-08-31 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta 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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-30 
 

 
§249 KS/2022:685 
Godkännande av Tolkförmedlingen Västs delårsrapport 2022-08-31 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-11-16 § 159 föreslå kommunstyrelsen 
överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna Tolkförmedling Västs delårsrapport per 2022-08-31. 

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 
 

 

 
 
 



Kommun   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-10-27 KS/2020:1538 
 
 

 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Elin Bergendahl 
telefon 0304-33 40 87 
e-post: elin.bergendahl@orust.se

Beslut om förlängning av markanvisning Åvägen, Henån 1:306 

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.  
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-10-27 KS/2020:1538

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 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
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 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor Samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson   Nina Hansson 
Sektorchef                         Mark- och exploateringschef 
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Mellan Orust kommun, org. nr 212000-1314, nedan kallad Kommunen, och Stiftelsen 
Orust Bostäder, org. nr. 758500-2103 nedan kallad Exploatören, träffas följande 

 
 

Markanvisning för del av Henån 1:306, Orust kommun 
 
 

 
1 Bakgrund 

 

Stiftelsen Orustbostäder ansöker om direktanvisning för att bygga ett 
flerbostadshus för hyresrätter inom del av fastigheten Henån 1:306. Ny 
detaljplan för Åvägen kommer möjliggöra en byggrätt som medger ca 1350 
kvm/BTA. 
 

  
2 Markanvisningsområde 
  

Markanvisningsområdet omfattar ett markområde inom del av fastigheten Henån 
1:306 enligt kartbilaga daterad 2020-10-19.  
 

  
3 Detaljplan 
  

En ny detaljplan med inriktning mot bostäder ska upprättas för 
markanvisningsområdet. Exploatören bekostar sin del av ny detaljplan enligt 
plankostnadsavtal.  
 

  
4 Fastighetsbildning och upplåtelser 
  

Ny detaljplan förutsätter fastighetsrättsliga åtgärder vilka ska initieras och bekostas 
av Exploatören.  
 
 

5 Markpris och markförvärv  
  
 Parterna är överens om att exploatören ska förvärva ett markområde som medger 

en byggrätt om ca1350 kvm/BTA inom kommande detaljplan enligt kartbilaga. 
Priset för marken ska bestämmas, genom en ny värdering av oberoende 
värderingsman som parterna enas om, innan köpeavtal tecknas.  
 
När laga kraft vunnet bygglov finns och skredsäkring av till 
markanvisningsområdet angränsande del av ån är utförd ska köpeavtal tecknas. 
Köpeavtalet ska innehålla ett återgångsvillkor som innebär att om slutbesked inte 
finns senast två år från det datum köpeavtalet är tecknat, ska köpet gå åter. 
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6 
 

El, tele och datakommunikation 
 

 Exploatören ska senast 4 månader innan utbyggnad påbörjas samråda med 
respektive huvudman för el, tele och datakommunikation. Eventuell flytt av 
ledningar bekostas av Exploatören. 

7 Parkering 
 

 Exploatören ska inom markanvisningsområdet projektera, utföra och bekosta det 
antal parkeringsplatser som krävs för att täcka det behov som byggnationen 
skapar.  
 
 

8 Tillträde 
  

Exploatören har rätt att inom markanvisningsområdet utföra erforderliga 
undersökningar och mätningar innan köpeavtal tecknas. Utfyllnad, schaktning, 
påbörjande av byggnation eller liknande får inte ske innan tillträde enligt 
kommande köpeavtal om inte parterna gjort skriftlig överenskommelse om annat.  
 
 

9 Överlåtelse 
 
Exploatören äger inte rätt att utan kommunstyrelsens skriftliga medgivande 
överlåta detta avtal.  
 
 

10 Tillägg och ändringar 
 
Tillägg och ändringar till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av 
Exploatören och kommunstyrelsen för att vara gällande. 
 

 
11 

 
Tvist 
 
Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol om parterna inte enas om 
annat. 
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12 Giltighet 
 
Detta avtal är giltigt endast under förutsättning att följande villkor uppfylls:  
 
att ny detaljplan för markanvisningsområdet har vunnit laga kraft  
senast 2023-01-01. 
 
att bygglov för ett flerbostadshus är inlämnat senast 2023-06-01. 
 
att beslutat bygglov finns senast 2024-01-01.  
 
Om någon av ovan angivna förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar 
förfallet och exploatören står för sina egna nedlagda kostnader utan 
ersättningsskyldighet för kommunen. Kommunen är då fri att markanvisa området 
på nytt.  
 
Exploatören kan begära förlängning av avtalet skriftligen hos kommunen om 
exploatören bedömer att tidplanen inte kan följas på grund av förhållande utanför 
exploatörens rådighet. För att förlängning ska beviljas krävs kommunens skriftliga 
medgivande. 

  
  

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
För Orusts Kommun                                             För Stiftelsen Orust bostäder 
Kommunstyrelsen 
 
……………………………………. 
Ort och datum   

 
 
………………………………….. 
Ort och datum 

  
  
  
………………………………………                   ……………………………………….. 
Catharina Bråkenhielm Martin Hellgren 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

 

 
……………………………………… 
Carina Johansson 
Sektorschef Samhällsutveckling 
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 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-11-15 
 

 
§222 KS/2020:1538 
Beslut om förlängning av markanvisning Åvägen, Henån 1:306 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
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.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
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 
 

 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-30 
 

 
§256 KS/2020:1538 
Beslut om förlängning av markanvisning Åvägen, Henån 1:306 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta 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.  
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-11-15 § 222 föreslå kommunstyrelsen 
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Godkänna tilläggsavtal till markanvisning för del av Henån 1:306, daterat 2022-09-20 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
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 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-10-28 KS/2022:1675 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Ulrika Marklund 
telefon 0304-33 42 08 
e-post: ulrika.marklund@orust.se

Antagande av taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen (2018:396) 2023 

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. 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-10-28 KS/2022:1675

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. 

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 2022-10-28 
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 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Ulrika Marklund 
Miljöchef



   2022-10-28

Dokumenttyp Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 

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

2022-01-01 – Gäller tills vidare Enhetschef miljö KS 
/20xx:NNNN § NNN (20xx-xx-xx) 
Gäller för målgruppen Kontakt om styrdokumentet 

 Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00 
 e-post: kommun@orust.se  
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Enligt i kap 14 § strålskyddsförodrningen (2018:506) i förening med 10 § 4 § 
strålskyddslagen (2018:396) får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för 
den tillsyn den kommunala nämnden utövar. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2023 och i ärenden som rör anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Orust kommuns kostnader för handläggning vid 
prövning av tillsyn enligt strålskyddlagen, strålskyddsförordningen och de 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller förordningen. 

2 § Avgift enligt denna taxa betalas för: 
 1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan om 
verksamhet eller åtgärd. 
 2. Handläggning och andra åtgärder vi tillsyn i övrig. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
 1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat. 
 2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av miljö- och 
byggnadsnämdnen enligt      strålskyddslagen eller bestämmelser 
meddelade med stöd av lagen överklagas. 
 3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgiften fattas 
av miljö- och byggnadsnämnden. 

Om det finns särskilda skäl med hänvisning till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

5 § Enligt 8 kap 4 § strålskyddslagen ska den som bedriver en verksamhet eller 
vidtar en åtgärd som omfattas av lagen eller föreskrifter, som har meddelats i 
anslutning till lagen på begäran av tillsynsmyndigheten, lämna de upplysningar 
och tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen. 
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Timtaxa 
6 § Avgiftsuttag sker: 
 1. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda 
ärendet (timtid). 
 2. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel 
timme handläggningstid densamma som den senast fastställda timavgiften i 
Orust kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken 1 142 kronor. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid 
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
miljö- och byggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i 
ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 
och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, provtagningar och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 

Avgiften tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För 
inspektioner, resor, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
klockan 19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, nyårsafton, trettondagsafton, 
påskafton, midsommarafton, julafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger 
ordinarie timavgift. 

När timavgift tas ut debiiteras en restid om 30 minuter i de fall resor förekommer i 
sam band med ärendet. För restid gäller samma timavgift som för 
handläggningstid. 

9 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för 
prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som är publicerad på Sveriges 
Kommuner och Regioners webbplats i oktober månad året före avgiftsåret 
(kommunfullmäktiges beslutsår). 
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Avgift med anledning av anmälan 
10 § Av 10 § strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och articifiella 
solningsanläggningar (SSMFS 2012:5) framgår att den som bedriver verksamhet i 
vilken kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till 
miljö- och byggnadsnämnden. Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av 
den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas för 
varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Avgiften för handläggning av 
anmälan beräknas genom att handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 
Avgift tas inte ut om anmälan återtas innan handläggningen har påbörjats. 

11 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avigft för 
tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser 
enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift för tillsyn i övrigt 
12 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

13 § Avgiften för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

Nedsättning av avgift 
14 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, 
får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Orust kommun. Betalning 
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Betalningen enligt 
timavgift gör alltid i efterskott. Efter tillsynsbesöket och efterarbetet skickas ett 
avgiftsbeslut och en faktura. 
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Verkställighet med mera 
16 § avv 10 kap 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt den lagen ska 
gälla omedelbart om inte annat bestäms. 

17 § av 10 kap 2 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan överklagas till 
förvaltningsrätten.



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-11-15 
 

 
§226 KS/2022:1675 
Antagande av taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen (2018:396) 2023 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande till kommunfullmäktige att besluta: 

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. 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-11-15 
 

Prisindex för kommunal verksamhet, PKV, oktober 2022 motsvarar en timkostnad på 1 142 
kronor för 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och taxa enligt strålskyddslagen (2018:396) 
2023 daterad 2022-10-28 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande till 
kommunfullmäktige att besluta: 

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. 
 

Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till 
beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Administrativa enheten 
Sektorchef 
Miljöchef 
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Kommunstyrelsen 2022-11-30 
 

 
§262 KS/2022:1675 
Antagande av taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen (2018:396) 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta 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. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Michael Relfsson (FO) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

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.  



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-30 
 

 
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. 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-11-15 § 226 föreslå kommunstyrelsen 
överlämna följande till kommunfullmäktige att besluta: 

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. 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Michael Relfsson (FO) föreslår kommunstyrelsen att bibehålla nuvarande taxa. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
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 
 

 

 
 
 





Ämne: VB: Avsägelse
Från: Emelie Werling Söderroos
Till: registratorkommun
Mottaget: 2022-11-21 16:52:07

Vill du registrera detta?
 
Med vänlig hälsning
Emelie Werling Söderroos
Kommunsekreterare
 
Orust kommun
Adminstrativa enheten
473 80  HENÅN
Tel 0304-33 41 90
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se
www.orust.se
 

 
Från: Annika Alstersjö [mailto:annika.alstersjo@gmail.com] 
Skickat: den 21 november 2022 15:26
Till: Emelie Werling Söderroos <emelie.werlingsoderroos@orust.se>
Ämne: Avsägelse
 
Hej Emelie!
Jag vill meddela att jag får avsäga mig mina uppdrag som ersättare I fullmäktige och i 
Bostadsstiftelsen. Jag har meddelat Britt-Marie och hon sa att jag skulle vända mig till dig. 
Vill du meddela mig när och vart jag ska lämna in I-paden och nyckeln?
Hälsningar 
Annika Alstersjö 
 
 
 
Den ons 2 nov. 2022 16:56Emelie Werling Söderroos <emelie.werlingsoderroos@orust.se> 
skrev:

Hej!
 
Ni som ska hämta era läsplattor idag- ingång till Årholmen sker via ingången på gaveln mot 
rondellen.
Ring på mitt nummer om ni inte hittar!
 
Med vänlig hälsning
Emelie Werling Söderroos
Kommunsekreterare
 
Orust kommun

mailto:emelie.werlingsoderroos@orust.se
http://www.orust.se/
mailto:emelie.werlingsoderroos@orust.se
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Remissvar budget 2023 - 2025
Fyrbodals kommunalförbund

Kommun Ev synpunkt Godkänna Inte godkänna

Bengtsfors X

Dals-Ed

Det vore önskvärt att budgetförslag alltid innehåller en tabell med 
medlemsavgiftens fördelning i kronor per kommun samt planerad höjning i 
kronor respektive år. Detta önskemål framfördes även ifjol.

X

Färgelanda

X

Lysekil
Mellerud X
Munkedal X
Orust
Sotenäs X
Strömstad X
Tanum Förbundet bör kontinuerligt fortsätta med effektivisering av verksamheten. X

Trollhättan 

Vi ser att det bör ske en förskjutning i fördelningen av låsta kostnadsposter, 
till att frigöra projektmedel för befintliga aktörer att söka.
Det är av stor vikt att de regionala tillväxtmedlen i så stor utsträckning som 
möjligt finns tillgängligt för de etablerade regionala aktörerna att söka.
Vi ser även att det är viktigt att säkerställa att det fortsatt finns budget för en 
upphandling av ”en väg in” dvs Distribuerad affärs- och företagsutveckling.”

X

Uddevalla X
Vänersborg X
Åmål X





 Tjänstebeskrivelse
 2022-09-29 
 Sid 1 (2) 

Delårsrapport ekonomi och verksamhet 2022-08-31 

Förslag till beslut  
Att direktionen beslutar att godkänna delårsrapporten för ekonomi och verksamhet per 
2022-08-31 samt översända densamma till kommunerna för handläggning. 

Sammanfattning 
Enligt fastställt årshjul för 2022 för Fyrbodals kommunalförbund ska delårsrapport per 
2022-08-31 lämnas till direktionen vid oktober månads möte. 

I förvaltningsberättelsen finns ett avsnitt för måluppfyllelse för de strategiska 
målområdena i verksamhetsplanen. Vidare finns bilagan Uppföljning av aktivitetsplan för 
en mer detaljerad beskrivning av vilka aktiviteter förbundet har genomfört under 
perioden.   

Den ekonomiska rapporten för årets två första tertial visar ett överskott om 856 tkr vilket 
är en avvikelse mot budget med 810 tkr jämfört med budgeterat delårsresultat på 47 tkr. 
Prognostiserat resultat är ett överskott på 140 tkr att jämföra med budgeterat resultat på 
70 tkr.   
 
Beskrivning av ärendet 
Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2022 och kända faktorer 
för kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för 
helåret är +140 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 70 tkr. Detta är en avvikelse mot 
budget med + 70 tkr. I denna prognos är underskottet för projektet fossilfri gränsregion 
inkluderat med 776 tkr.  

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat, exklusive underskott i 
projekt, förklaras främst av vakanser på personalsidan i basverksamheten. Under normala 
förhållanden hade förbundets ekonomiska resultat legat i linje med budget. Differensen i 
personalkostnaderna kommer troligen inte att ändras i förhållande till delårsrapporten.  

Projekt och verksamheter ska inte belasta resultatet generellt inte belasta resultatet. 
Budget för projekt och övrigt finansierad verksamhet görs och följs upp under året av 
ansvarig och ekonom, men redovisas inte i delårsrapporten utan i respektive projekts 
redovisning. Avvikelsen mot budget för 2022 i resultaträkningen visar jämfört med totala 
omsättningen i förbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad 
verksamhet. Budgeten som direktionen beslutar om årligen upprättas enbart för 
basverksamheten. 

 



 Tjänstebeskrivelse
 2022-09-29 
 Sid 2 (2) 

Bedömning och synpunkter 
Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2022 och kända faktorer 
för kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för 
helåret är +856 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 47 tkr. Detta är en avvikelse mot 
budget med + 810 tkr. Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets 
verksamhet och ekonomi följer tidigare års.  

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett 
effektivt sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad 
verksamhet, som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga 
genom regelbundna avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och 
projekt/verksamhetsansvarig. 

Finansiering 
Arbetet med rapportering för ekonomi och verksamhet ligger inom ramen för den interna 
administrationen i basverksamheten som finansieras av medlemsavgifterna. 

Koppling till mål 
Koppling till de finansiella och verksamhetssatta målen för förbundet. Förbundet har som 
strategiskt mål att ha en god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att målet om god 
ekonomisk hushållning upprätthålls. Kommunalförbundet uppnår balanskravet på delåret 
utifrån ovan redovisning. Kravet sker dock på årsbasis och bedömningen är att det uppnås 
i och med lämnad helårsprognos för förbundet.  

Ansvarig tjänsteperson 
Martin Palm,  martin.palm@fyrbodal.se 0522-44 08 41. 

 

 

Martin Palm 
Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund 
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Förvaltningsberättelse 
Väsentliga händelser under perioden 
Förbundets verksamhet har två huvudsakliga inriktningar. Förbundet ska verka för hållbar 
utveckling inom området samhällsutveckling och välfärdsutveckling. Förbundets treåriga 
verksamhetsplan består av fem strategiska utvecklingsområden som ska nås genom samverkan 
och gemensamma satsningar.  

SAMVERKAN OCH NÄTVERK 
Inom områdena samhällsutveckling och välfärd organiserar förbundet ett 50-tal nätverk som 
består av olika professioner. Utöver nätverken deltar även förbundets medarbetare i externa 
nätverk och olika typer av samverkansplattformar. Under andra tertialet har en ny regional 
samverkansyta skapats av Svenska kraftnät, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen – 
ACCEL. Fokuset för arenan är omställning till elektrifiering.  
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING, ANALYS OCH PLANERING 
Enligt årshjulet som förbundet har för verksamhetsuppföljning, analys och planering har en 
analysvecka (v.2) under vilken underlag till årsredovisningen för 2021 togs fram ägt rum.  Ett 
verksamhetsmöte med all personal har genomförts under tertial två. Mötet syftade till att skapa 
en gemensam bild av förbundets genomförda insatser under första tertialet. Under mötet följdes 
aktivitetsplanerna upp område för område och en plan för kommande tertial lades (tertial 2). 
Den övergripande bedömningen som gjordes var att förbundet ligger i fas, trots att flera tjänster 
har varit vakanta.   
 
PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ 
En ny förbundsdirektör har rekryterats efter det att Jeanette Lämmel lämnade posten. Anna 
Lärk Ståhlberg har tillträtt tjänsten 19 maj. 15 medarbetare har slutat under första och andra 
tertialet. Detta beror främst på pensionsavgångar men även att flera i personalen har fått nya 
uppdrag på annat håll. Att så många har slutat har föranlett att elva nya personer har börjat 
under perioden samt att några av tjänsterna fortfarande är vakanta.  

Avslutat sin anställning 220101-220831   

  Antal 

jan 1 

feb 3 

mars 3 

apr 3 

maj   

jun 1 

jul   

aug 4 
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Totalt 15 

 

Påbörjat anställning 220101-
220831   

  Antal 

jan 3 

feb 2 

mars   

apr 1 

maj 2 

jun 1 

jul   

aug 2 

Totalt 11 

  

Under perioden har ett stort fokus lagts på att förbättra arbetsmiljön på förbundet utifrån de 
rekommendationer som Hälsobolaget har delgett förbundet efter att en större kartläggning har 
genomförts. Bland annat har förbundet utökat tjänsten löneadministratör till en 100-procentig 
tjänst som även inrymmer HR-kompetens, kontoren har fräschats upp och döpts med namnen 
på förbundets medlemskommuner, ett förslag till ny organisering har tagits fram, en 
trivselgrupp har skapats och två större personalaktiviteter i form av sommaravslutning och 
uppstartskonferens har genomförts. Nya foton har tagits på förbundets medarbetare. LOSAM-
gruppens arbete har vitaliserats.  

2022-års löneöversyn har genomförts och lönesamtal har genomförts med förbundets anställda.  

IDENTITET OCH KOMMUNIKATION 
Förbundet har jobbat för att stärka sin identitet och en rad kommunikativa insatser har gjorts. 
Det är tydligt att förbundets kompetens inom rörlig media har stärkts genom den strategiska 
rekrytering som gjorts. Interkommunikationen har ökat genom förbundsdirektörens veckobrev 
som publiceras på intranätet. Mätningarna visar att de marknadsföringssatsningar som görs på 
sociala medier ger positiva resultat och bygger förbundets varumärke. Näringslivssidan på 
förbundets hemsida har fått ett ansiktslyft och kallas numera Business Region Väst. Förbundets 
värdeord FRAMÅT, FORUM, FLERSTÄMMIGT och FÖRTROENDE har börjat användas mer 
frekvent i internkommunikationen och i samband med rekryteringar.  

POLITISKA ÄRENDEN 
Under det första och andra tertialet har fyra arbetsutskottsmöten och fyra direktionsmöten ägt 
rum. På dessa möten har följande ärenden lyfts: 
 
20220203 
 



Fyrbodals kommunalförbund - Delårsrapport 2022-08-31 

4 
 

Beslutsärenden: 
Ärende 2 – Avrapportering Internkontrollplan 2021  
Ärende 3 – Arvodesreglemente  
Ärende 4 – Fråga för ställningstagande – Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation 
för Kommunakademin Väst  
Ärende 5 – Avsiktsförklaring och medfinansiering Regionalt skogsprogram  
Ärende 6 – Remissvar regional transportinfrastrukturplan 2022-2033  
Ärende 7 – Erbjudande om stöd för genomförande av strategin ”Det goda livet Dalsland”  
Ärende 8 – Gryning Vård AB  
Informations och anmälningsärenden:  
Ärende 9 – Åtgärdsprogram Miljömål  
Ärende 10 – Aktuella projektansökningar  
Ärende 11 – Verksamhetsplan och budget Kommunakademin 2022  
Ärende 12 – Ägarsamråd Innovatum AB  
Ärende 13 - Rekryteringsprocess Förbundsdirektör  
Ärende 14 - Firmateckning  
Ärende 15 – Arbetsmiljö  
Ärende 16 – Riskanalys Internkontrollplan 2022 - 2024  
Ärende 17 – Revidering delegationsordning  
Ärende 18 – Bostadsförsörjningsprogram Åmåls kommun  
Ärende 19 – Vägledning publik laddinfrastruktur – publik laddning i Fyrbodal  
Ärende 20 – Konstruktionsvarianter av cykelbanor på landsbygden  
Ärende 21 – Aktuella delegationsbeslut 25 
Ärende 22 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO) 26 
Ärende 23 – Meddelanden 27 
Ärende 24 – Övriga frågor 28 
Ärende 25 – Nästa möte 

 
2022-03-31 
 
Beslutsärenden 
Ärende 2 – Intern kontrollplan 2022 - 2024  
Ärende 3 – Årsredovisning 2021  
Ärende 4 – Val av representant till ersättare stämmoombud Gryning Vård AB  
Ärende 5 – Nominering av styrelseledamot till Gryning Vård AB  
Ärende 6 – Val av representant till ersättare till ombud föreningsstämma Västkom  
Ärende 7 – Val av ersättare Laxfond Vänern  
Ärende 8 – Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal  
Ärende 9 – Näringslivsstrategi 2030  
Ärende 10– Uppföljning Kommunakademin Väst  
Ärende 11 – Revidering Hälso- och sjukvårdsavtal resp. Färdplan – länsgemensam strategi för 
god och nära vård  
Ärende 12 – Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022  
Informations och anmälningsärenden 
Ärende 13 – Workshop budget delregionala utvecklingsmedel (DRUM)  
Ärende 14 – Strategiskt utvecklingsområde: Stöd, omsorg och hälsa  
Ärende 15 – Utredning om en hållbar basorganisation samt återkoppling arbetsmiljö  
Ärende 16 – Remiss samråd för naturvårdsplan Vänersborg  
Ärende 17 – Remiss ny ÖP Uddevalla  
Ärende 18 – Aktivitetsplaner för 2022  
Ärende 19 – Vänern och Göta älv som regionala vattenförsörjningsresurser  
Ärende 20 – Aktuella projektansökningar  
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Ärende 21- Rekryteringsprocess Förbundsdirektör  
Ärende 22 – Aktuella infrastrukturärenden 
Ärende 23 – Aktuella delegationsbeslut  
Ärende 24 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO)  
Ärende 25 – Meddelanden  
Ärende 26 – Övriga frågor 31 
Ärende 27 – Nästa möte 32 

 

2022-05-12 

Beslutsärenden  
Ärende 2 – Val av temaområde för regional planering  
Ärende 3 - Återkoppling arbetsmiljö  
Ärende 4 – Fördjupad ÖP Vänersborg, Wargön  
Ärende 5 – Revision årsredovisning 2021  
Ärende 6 – Skrivelse väg 2183 Ed  
Ärende 7 – Västkom – framtida uppdrag  
Informations och anmälningsärenden  
Ärende 8 – Avfall och deponi  
Ärende 9 – Teknikcollege – nytt samverkansavtal  
Ärende 10 – Suicidprevention – gemensam funktion på förbundet?  
Ärende 11 – Rapportering av avslutade projekt  
Ärende 12 – TEMA: Utbildning och kompetensförsörjning  
Ärende 13 – Utvärdering och uppföljning av den strategiska planen för Position Väst  
Ärende 14 – Kommuntal samt mottagande av skyddsbehövande från Ukraina  
Ärende 15 – Aktuella projektansökningar  
Ärende 16 - Rekryteringsprocess Förbundsdirektör  
Ärende 17 – Aktuella delegationsbeslut  
Ärende 18 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO)  
Ärende 19 – Meddelanden  
Ärende 20 – Övriga frågor  
Ärende 21 – Nästa möte  

 

2022-06-17 
 
Beslutsärenden  
Ärende 2 – Budgetförslag för delregionala utvecklingsmedel 2023  
Ärende 3 –Tertialrapport 1  
Ärende 4 – Budget Fyrbodal 2023-2025  
Ärende 5 – Plan för tecknande av nytt samverkansavtal gällande Teknikcollege Fyrbodal  
Ärende 6 – Förlängning handlingsplan psykisk ohälsa  
Ärende 7 – Digitala hjälpmedel i samverkan – för en god hälsa och en jämlik vård och 
omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland  
Ärende 8 – Förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i 
Västra Götaland  
Informations och anmälningsärenden  
Ärende 9 – Ägarsamråd med Gryning vård  
Ärende 10 – Sammanställning DRUM 2021 13 
Ärende 11 –  Strukturbild Fyrbodal nuläge i projektet 14 
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Ärende 12 – Avfall och deponi 15 
Ärende 13 – Information om Fenixz 16 
Ärende 14 – Svar gällande intresseundersökning avseende gemensamt fristadsansvar 17 
Ärende 15 – Aktuella infrastrukturärenden 18 
Ärende 16 – Aktuella delegationsbeslut 19 
Ärende 17 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO) 20 
Ärende 18 – Meddelanden 21 
Ärende 19 – Övriga frågor 22 
Ärende 20 – Nästa möte 23 
 
Kallelser med tillhörande handlingar och protokoll avseende direktionsmötena har löpande 
publicerats på förbundets anslagstavla på hemsidan https://www.fyrbodal.se/politik/digital-
anslagstavla/  

Utöver arbetsutskotts- och direktionsmötena har en presidiedialog mellan direktionens 
arbetsutskott och Västra Götalandsregionens nämnder Regionala utvecklingsnämnden (RUN), 
Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN) anordnats. Syftet med dialogen var att 
informera och diskutera de satsningar som kommunalförbundet genomför och finansierar för 
att bidra till genomförandet av de regionala styrdokumenten; Regional utvecklingsstrategi, 
Klimatstrategi 2030 och Kulturstrategi Västra Götaland.  Arbetet har resurssatts genom de 
delregionala utvecklingsmedel (DRUM) som regleras i en överenskommelse som knutits mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunalförbundet. Som ett led i att verkställa de regionala 
styrdokumenten och förbundets verksamhetsplan har flera strategiska funktioner tillsatts på 
förbundet. Ett antal satsningar sker även externt genom att resterande medel i budgeten för 
DRUM går till medfinansiering av projekt, uppdrag och verksamheter. 

 
UPPFÖLJNING STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN 
Förbundets verksamhet har två huvudsakliga inriktningar. Förbundet ska verka för hållbar 
utveckling inom området samhällsutveckling och välfärdsutveckling. Förbundets treåriga 
verksamhetsplan består av fem strategiska utvecklingsområden som ska nås genom samverkan 
och gemensamma satsningar. Kopplat till varje område genomförs aktiviteter och insatser för att 
nå de strategiska målen som finns in om respektive utvecklingsområde. Verksamheten har 
bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv. Under perioden har ett antal övergripande 
aktiviteter genomförts. Nedan redogörs för dessa på en aggregerad nivå.  

 
STÖD, OMSORG OCH HÄLSA 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Stöd, omsorg och hälsa” finns tre strategiska mål; 
Kvalitet och välfärdsteknik, Barn och unga och Kompetens, FoU och samverkan. Uppföljningen 
av de inplanerade aktiviteterna visar att arbetet går enligt plan.  
Inom Kvalitet och välfärdsteknik har en kontinuerlig strategisk samverkan skett med VGR i t ex 
vårdsamverkan, inför VVG och SRO, i arbetet med att revidera hälso- och sjukvårdsavtalet med 
tillhörande överenskommelser och utveckling och planering av implementering av färdplan för 
omställning till god och nära vård.  Stödet i omställningsarbetet har fortsatt enligt plan med 
bland annat möte med 200 chefer och medarbetare som fått fördjupade kunskaper och stöd i 
omställningen.  

Förbundet har sammanställt en enkät om personalens kompetens och 
kompetensutvecklingsbehov inom välfärdsteknik och IT.  

https://www.fyrbodal.se/politik/digital-anslagstavla/
https://www.fyrbodal.se/politik/digital-anslagstavla/
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Med målet att få en ökad jämlikhet bland kommunerna i deras arbete att förebygga självmord 
har förbundet inrättat en tjänst som processledare för suicidprevention. 

I målet att ge barn och unga bättre förutsättningar har förbundet samverkat med flera olika 
organisationer, bland annat Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Västkom. Hälsokällan 
har genomfört en mängd aktiviteter, bl a föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtyck och 
våldsprevention, utbildningar kring sexualitet, samtycke och relationer samt haft 
samtalsgrupper med elever på Introduktionsprogrammet rörande psykisk hälsa. Samverkan har 
lett till föreläsningar, utbildningar, konferenser och nätverk. 

Kommunerna har en hög kompetens inom socialtjänst, vård och hälsa samt omsorg, och driver 
ett gemensamt arbete med forskning och utveckling (FoU), med fokus på innovation.  Via 
kommunalförbundet deltar kommunerna i ett nationellt test av en modell för inventering av 
lokala kunskapsbehov inom funktionshinderområdet. Testet genomförs via Sveriges kommuner 
och regioner. 

Inspirationsdag på temat ”Kommunikation och AKK (alternativ och kompletterande 
kommunikation) har genomförts för personal inom verksamhetsområde funktionshinder med 
200 deltagare. 

Under året har arbetet med ett länsgemensamt VFU-avtal avslutats och alla Fyrbodals 
kommuner har undertecknat. Med ett gemensamt avtal uppnås en ökad tydlighet och större 
likvärdighet för studenter i hela länet. 

Projektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” har tagit fram ett upplägg för studie- och 
yrkesvägledningen i undervisningen för årskurs 1-6. Det omfattar en bank av lektionsupplägg 
och förslag till inslag på föräldramöten. Dessutom har digitala möten mellan elever 
och yrkesverksamma i olika branscher prövats med stor framgång. 

 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH UTBILDNING  
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Kompetensförsörjning och utbildning” finns fyra 
strategiska mål; Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå, Samverkan och 
tillgänglighet, Forskning och utveckling och Skolavhopp, resultat och jämlikhet. Inom samtliga 
mål löper arbetet på enligt plan. En rad olika insatser bedrivs för att arbeta med utmaningar som 
finns inom både offentlig och privat sektor.  

Ett nytt team har rekryterats till kompetensplattformen vilket innebär att de flesta nätverken nu 
är igång.  

I Fyrbodal är nu samtliga kommuner certifierade i Vård- och omsorgscollege. För att öka 
rekrytering och höja kvaliteten inom vård och omsorg finns pågående arbetsgrupper.   

Förbundet har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans 
med kommuner, region, stat och näringslivets parter. En process kring nystart för Teknikcollege 
Fyrbodal har startats och ett nytt samverkansavtal har tagits fram och skickats ut på remiss till 
medlemskommunerna. En remissrunda för ett förnyat Naturbruksavtal mellan Västra 
Götalandsregionen och de 49 kommunerna har skett.  

Kommunerna i Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade 
skolavhopp så att alla ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och gymnasiet.  En 
satsning är Projekt Delregional kunskapsnod Fullföljda studier som har startats upp med fokus 
på organisering och tillsättande av styrgrupp. Under 2022 ska en delregional strategi för arbetet 
med fullföljda studier tas fram. VI-projektet som handlar om att unga vuxna som varker studerar 
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eller arbetar ska äga sin egen framtid, förbättra sin häls och närma sig jobba eller studier har 
avslutats.  

I samverkan med Skaraborgs kommunalförbund drivs projektet Fenixz, som erbjuder 
kompetensutveckling till anställda i små och medelstora företag. Projektet innebär att förbundet 
kan erbjuda kompetensutvecklande insatser till anställda på små- och medelstora företag som 
stärker deras ställning på arbetsmarknaden.  

FYSISK PLANERING OCH HÅLLBARA TRANSPORTER 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Fysisk planering och hållbara transporter” finns tre 
strategiska mål; Hållbart resande, Gemensam planering och Samspel och utveckling.  

Förbundet driver ett framgångsrikt påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektiv-trafik. 
Det finns ett beslut om att bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo till dubbelspår. 

Arbetet fortsätter i projektet Samhälls- och stationsutveckling som utreder förutsättningarna för 
nya tågstopp i Brålanda, Bäckefors, Dals-Rostock och Frändefors. Brålanda finns nu med i 
handlingsplan tåg 2028 med öppnande 2028.  

Flera ÅVS:er har startats och fortsatt under året. På väg 44 (Trollhättan-) Grästorp-Lidköping 
och väg 173 Färgelanda-Frändefors pågår utredningar. På norra Bohusbanan och fast 
förbindelse Orust pågår utredningar. Så även när det gäller Station Brålanda.  
 
Projektet Fossilfri gränsregion har slutrapporterats till Interreg.  
 
Projektet Ror-i-land har startats och kommit igång. Projektet studerar möjligheter med 
grannskapskontor och mobilitetsplattform för olika mobilitetslösningar. 

Strukturbild Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform och forum för viljestyrd 
samplanering när det gäller service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och 
infrastruktur. Här har flera rådslag genomförts i form av 15 workshops i kommunerna och i 
förbundet. Fyrbodals Hörnstenar presenterades i Direktionen i juni och för 
kommundirektörerna i september.    

Ett arbete har initierats mellan Vänersborgs kommun, Fyrbodals kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen för att utreda förutsättningarna för en eventuell kombi-terminal 
på Trestad Center i Vänersborgs kommun. 

En godspotentialutredning för DVVJ har presenterats för nyckelpersoner inom förbundet och 
tjänstemannaberedningen InfraKoll. 

 
NÄRINGSLIV, KULTUR OCH ATTRAKTIONSKRAFT 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Näringsliv, kultur och attraktionskraft” finns tre 
strategiska mål; Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet, Innovation, styrkeområden 
och investeringsvilja och Kultur och attraktionskraft. Inom samtliga mål löper arbetet på enligt 
plan.  

Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och 
utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen. Förbundet har bland annat berett 
förslag till budget 2023 för Delregionala utvecklingsmedel, DRUM. 

Den globala osäkerheten har påverkat investeringsviljan negativt i flera branscher, medan 
andra önskar förlägga/flytta hem verksamhet till Sverige.   
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Ett antal etablerings- och expansionsärenden visar på utmaningar med effekttillgång. Frågan 
har lyfts till regional och nationell nivå. 

En förstudie har beslutats som kommer att syfta till att etablera ett större projekt kring 
industriell symbios. 

En halvtidsutvärdering av Strategisk plan för Position Väst 2019-24 har genomförts 
av extern konsult och visar på mycket goda resultat. 

Förbundet har fört dialog med Västra Götalandsregionen för att stötta utvecklingsnoden Gröna 
klustret Nuntorp med finansiering och utveckling. 

Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och utländska 
bolag väljer att etablera sig och investera här, via vårt gemensamma proaktiva 
företagsetableringsarbete. Ett exempel är det tyska högteknologiska företaget Hellma Materials 
som tillkännagivit etablering av tillverkning i Trollhättan.  

Bengtsfors och Vänersborgs kommuner har fått processtöd i en pilotsatsning för att utveckla det 
lokala näringslivet genom industriell symbios. Ett nätverk av företag har arbetat tillsammans 
med respektive kommun. En ansökan för fortsatt symbiosutveckling har lämnats in till Formas. 

Kommunalförbundet har varit del i framtagandet av Skogsprogrammet för Västra Götaland som 
nu lanserats. Konferensen Trä 2022 har genomförts. 

Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I Det goda 
livet i Dalsland utarbetas ett gemensamt koncept för inflyttningsmarknadsföring mellan sex 
kommuner, kommunalförbund, region, länsstyrelse, Visit Dalsland och näringslivsföreträdare. 
Alla kommuner i Dalsland har bejakat att arbeta gemensamt för att attrahera viktiga målgrupper 
inom kompetensförsörjning, livsstilsflyttare m.m. I projektet utarbetas en förstudie med så 
kallade coworkinghubbar som bland annat ska underlätta distansarbete, inflyttning, 
småföretagarnätverkande och höja orternas attraktivitet. 

Fiskekommunerna har yttrat sig i två olika avgränsningssamråd till ansökan havsbaserad 
vindkraft samt inspel i tre andra frågor som berör fiske och vattenbruk.  

Fortsatta dialoger med myndigheter om förenklingar i regelverket inom vattenbruket har skett.  
Platåbergens Geopark har utnämnts till landets första Unesco Geopark. Projektet har 
haft finansiering från bland annat Fyrbodal. 
En stor digital konferens ”Attraktiva kommuner” har genomförts – ett verktyg för utveckling 
med temat Mötas på lika villkor. 200 personer deltog. Föredrag av Boverket, Högskolan Väst, 
Borlänge kommun och Egnahemsfabriken.  

Projektet Våra Rum – Samverkan för gestaltad livsmiljö har påbörjat genomförandet i 
de medverkande kommunerna Mellerud, Orust, Sotenäs och Vänersborg. 

Den färdiga rapporten om förutsättningarna för utövare inom kulturella och kreativa 
näringar har presenterats vid ett digitalt seminarium. Katja Lindqvist från Lunds universitet 
deltog.  

 

DIGITALISERING 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Digitalisering” finns två strategiska mål; Innovation, 
kompetens och ledarskap och Infrastruktur och Digital service. Inom området har förbundet en 
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stödjande roll i form av att vara en informationsspridare och genom att delta i nätverk samt 
medfinansiera projekt som främjar näringslivets transformation.   

Behoven inom utvecklingsområdet är stora både inom det privata och det offentliga. Trots att 
förbundet har med digitalisering som ett utvecklingsområde i verksamhetsplanen saknar det 
dedikerade resurser för att stödja kommunerna. Förbundet har tagit rollen som mötesplats för 
kommunerna i dessa frågor och under en konferens med kommundirektörerna har Västra 
Götalandsregionen informerat om de satsningar kommunerna kan delta i inom ramen för den 
regionala kraftsamlingen Digitalisering. Kommunalförbundet leder även DIKT-nätverket 
(Digitalisering, Informations- och Kommunikationsteknik). 
 
I projektet Det goda livet i Dalsland görs även en genomgång av brister och behov i den digitala 
infrastrukturen och på regional nivå finns arbetsgrupper igång för att hitta innovativa grepp och 
strukturuppbyggande insatser inom fiber, mobilnät, vårdlösningar m.m. 

 

Förbundets förväntade utveckling avseende 
ekonomi och verksamhet utifrån målen om god 
ekonomisk hushållning 
Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer 
tidigare års.  

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett effektivt 
sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad verksamhet, 
som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna 
avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och projekt/verksamhetsansvarig. Vissa 
projekt som avslutas under 2022 prognostiseras med underskott. Detta kan regleras mot DRUM-
medel alternativt att det finansieras med överskott från medlemsfinansieringen. Förbundet 
bedömer att målet om god ekonomisk hushållning upprätthålls. 
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Uppföljning finansiella mål 
EN LÅNGSIKTIG STABIL SOLIDITETSNIVÅ PÅ 10 PROCENT  
Målet om en långsiktig och stabil soliditetsnivå på 10 procent får och kan variera över tid. 

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent 
bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets 
egna kapital. Den 31 augusti 2022 är soliditeten 6 procent, vilket är samma som årsbokslutet 
2021. Förbundet förvaltar en hel del likvida medel, som sedan betalas ut, i delårsbokslutet så har 
förbundet 72 mkr i likvida medel, vilket påverkar soliditeten negativt.  

BUDGET I BALANS, INTÄKTERNA SKA ÖVERSTIGA KOSTNADERNA. 
Förbundet når på delåret målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 856 
tkr (991 tkr), jämfört med budgeterat resultat på 47 tkr. Resultatet består av överskott i basens 
resultat, främst beroende på vakanser.  

GOD LIKVIDITET  
Förbundet ska ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta 
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.   

Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala 
utvecklingsmedel och har därmed likvida medel om cirka 72 miljoner kronor (cirka 66 
miljoner). Därmed nås målet om god likviditet. 

 

DELREGIONALA UTVECKLINGSMEDLEN VÄXLAS UPP MED MINST 50 PROCENT 
Det finansiella målet avseende uppväxling av de delregionala utvecklingsmedlen utöver de 
medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med beräknas och följs upp på 
helårsbasis. Den senaste uppföljningen av medlen gjordes bokslut 2021 års projekt och 
verksamheter som finansierats av delregionala utvecklingsmedel. Därmed har ingen uppföljning 
eller analys av målet gjorts för innevarande period per den 31 augusti 2022. Prognosen är att 
målet kommer att nås. 

VÄGLEDANDE PRINCIPER  
Kommunalförbundet har även två vägledande principer sedan 1 januari 2020:  

• Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande 
sätt.  

• Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.  

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida 
medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2022 och har till och med 31 augusti genererat 
ränteintäkter om 16 tkr (13 tkr).   
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Balanskravsutredning 
Bedömning av balanskravsresultatet 2022-08-31 (tkr) 

Periodens resultat enligt resultaträkningen  = 856 
Samtliga realisationsvinster  0 
Realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet  0 
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet  0 
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper  0 
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper  0 
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar  = 856 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv  0 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv  0 
Balanskravsresultat  = 856 
 

Kommunalförbundet gör bedömningen balanskravet uppnås på delåret utifrån ovan 
redovisning. Kravet sker på årsbasis och bedömningen är att det även då uppnås i och med 
lämnad helårsprognos för förbundet.  

Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till 
den budget som fastställts för den löpande 
verksamheten 
Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2022 och kända faktorer för 
kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för helåret är 
+140 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 70 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med + 70 
tkr. I denna prognos är underskottet för projektet fossilfri gränsregion inkluderat med 776 tkr.  

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat, exklusive underskott i 
projekt, förklaras främst av vakanser på personalsidan i basverksamheten. Under normala 
förhållanden hade förbundets ekonomiska resultat legat i linje med budget. Differensen i 
personalkostnaderna kommer troligen inte att ändras i förhållande till delårsrapporten.  

Projekt och verksamheter ska inte belasta resultatet generellt inte belasta resultatet. Budget för 
projekt och övrigt finansierad verksamhet görs och följs upp under året av ansvarig och ekonom, 
men redovisas inte i delårsrapporten utan i respektive projekts redovisning.  

Kommentarer till resultatet 
Under perioden har inga projekt eller verksamheter avslutats. Majoriteten av de pågående 
projekten och verksamheterna löper på och påverkar inte delårsbokslutets resultat. Vissa 
projekt som avslutas under 2022 prognostiseras med underskott. Detta kan regleras mot DRUM-
medel alternativt att det finansieras med överskott från medlemsfinansieringen. 

Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna är ej 
upparbetade personalkostnader. 
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Avvikelsen mot budget för 2022 i resultaträkningen visar jämfört med totala omsättningen i 
förbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad verksamhet. Budgeten 
som direktionen beslutar om årligen upprättas enbart för basverksamheten.   



Fyrbodals kommunalförbund - Delårsrapport 2022-08-31 

14 
 

Driftsredovisning basverksamhet (tkr) 
 BUDGET 

 
2022-01-01 – 

2022-12-31 

UTFALL 
 

2022-01-01 – 
2022-08-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

AVVIKELSE 
BUDGET 

2022 

INTÄKTER     

Medlemsavgifter (37 kr/invånare) 10 145 6 799 6 586 -3 346 

Ersättning för uppdrag  140 0 140 

Övriga intäkter 70 90 46 20 

SUMMA: 10 215 7 029 6 632 -3 186 

     

KOSTNADER     

Konsultkostnader -200 -389 -22 -189 

Administration, fasta kostnader -770 -421 -494 349 

Administration, rörliga kostnader -1 110 -721 -467 389 

Personalkostnader                -7 420 -4 339 -4 336 3 081 

Bilersättning, traktamente & 
leasingbil -110 -45 -74 65 

Politiska ersättningar, ordf & revisorer -360 -263 -220 97 

Möteskostnader, politiker & 
tjänstepersoner -105 -8 0 97 

SUMMA: -10 075 -6 186 -5 613 3 889 

     

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 140 843 1 019 703 

Avskrivningar inventarier -70 0 -39 70 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 70 843 980 773 

     

FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter 0 16 13 16 

Räntekostnader 0 -2 -2 -2 

SUMMA:  13 11 13 

     

PERIODENS RESULTAT 70 856 991 786 
 

 

KOMMENTARER TILL BASVERKSAMHETENS RESULTAT 
Den stora avvikelsen mot budget är personalkostnaderna. De främsta anledningarna till 
avvikelsen på personalkostnaderna är vakans för teamschefstjänsten under året och del 
vakanser på andra tjänster under våren i basverksamheten. Om vakanserna inte inträffat hade 
förbundets personalkostnader i basverksamheten följt budget.  

Jämfört med föregående period är det inga större avvikelser. Det är främst de rörliga 
administrativa kostnaderna som är högre, främst beroende på högre avgift till Västkom samt 
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högre kostnader för förbrukningsinventarier. Även kostnaderna för konsulter är högre än 2021, 
detta härrör sig till det arbetsmiljöarbete som gjordes under våren.   
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Driftsredovisning projektverksamhet 
(tkr) 

 UTFALL 
 

2022-01-01 – 
2022-08-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2021-01-01 –  
2021-08-31 

INTÄKTER   

Extern finansiering 7 904 8 466 

EU-bidrag 4 491 1 464 

Ersättning för uppdrag 121 758 

Övriga intäkter 18                                     3 

SUMMA: 12 535 10 691 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -4 171 -2 486 

Administration, fasta kostnader -490 -400 

Administration, rörliga kostnader -466 -175 

Personalkostnader                                              -7 359 -7 487 

Bilersättning & traktamente -48 -4 

Konferensarrangemang -172 -139 

SUMMA: -12 535 -10 691 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 0 0 

Avskrivningar inventarier 0 0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 0 0 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA: 0 0 

   

PERIODENS RESULTAT 0 0 
 

KOMMENTARER TILL PROJEKTENS RESULTAT 
Förbundet har listat ett antal projekt som avslutade i samband med delårsrapporten. Dessa 
projekt har antingen avslutats och slutreglerats under 2021/2022 men utan resultatpåverkan. 
Några projekt avslutades i samband med årsbokslutet 31 december 2021 och står först nu som 
avslutade i förteckningen på nästa sida. Pågående projekt stäms av och följs upp av 
projektekonom och projektledare regelbundet under året. Vissa projekt som avslutas under 
2022 prognostiseras med underskott. Detta kan regleras mot DRUM-medel alternativt att det 
finansieras med överskott från medlemsfinansieringen.  
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Förteckning projekt per 2022-08-31 
Pågående projekt 
 

H-090 Tjänsteköp systematisk uppföljning 

H-091 God & nära vård Fyrbodalsgemensamt 

H-093 Göra dörren synlig 

H-094  Suicidprevention 2  

K-000 Kulturstrateg  

K-029 Ökad strategisk kultursamverkan 

K-030 Attraktiva kommuner 

K-031 Kartlägg. Av kommunernas arb 

K-032 Gestaldad livsmiljö i Fyrbodal 

K-033 Våra rum  

K-034 Kartläggning av KKN- branscherna  

M-000 Klimat-och miljöstrateg DRUM 

N-000 Näringslivsstrateg  

N-072 Fossilfri gränsregion 

N-073 Trämanufaktur /Tillverka i trä 

N-076 Fossilfri Boråsregion (Tjänteköp Angelica) 

N-077 Bioeconomy Regions in Scandinavia  

N-078 Hållbar besöksnäring i Väst  

N-079 Biomarina näringar  

N-080 ROR-i-land  

N-081 Nätet 

N-082 Det goda livet i Dalsland 

N-083 Förstudie om laddinfrastruktur 

P-000 Projekt- och finasieringsstrateg DRUM 

P-003 Projektekonom Almir Erkocevic 

P-011  Projektekonom Sara Lagset 

P-012 Projektekonom LH 

P-013 Projektekonom KÖ 

U-000 Kompetensstrateg  

U-041 Vi-projektet  

U-042 Processtöd Fullföljda studier 

U-045 Fenixz  

U-046 Tidiga satsningar fullföljda studier 

U-048 Brygg.projekt Fullföljda studier  
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U-049 Kunskapsnod - fullföljda studier 

Ö-023 Fiskekommunerna 2  

Ö-026 Intergrationssamverkan Fyrbodal 

 

Avslutade projekt 2021/2022 

H-095 God & nära vård 2  

N-071 Rural mobilitet 

N-074  Uppdrag Almi - affärscoach 

U-043 Möjligheternas värld 

Ö-000 Förstudie DRUM e-tjänster 

H-089 Suicidprevention 1 

H-087 Hedersvåld 

H-086 Integritet i förskolan 
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Driftsredovisning särskilt finansierad 
verksamhet (tkr) 

 UTFALL 
 

2022-01-01 – 
2022-08-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2021-01-01 –  
2021-08-31 

INTÄKTER   

Extern finansiering 9 830 8 758 

EU-bidrag  0 

Ersättning för uppdrag 782 -28 

Övriga intäkter 7  

SUMMA: 10 618 8 730 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -629 -722 

Administration, fasta kostnader -705 -504 

Administration, rörliga kostnader -1 012 -538 

Personalkostnader                                           -7 669 -6 938 

Bilersättning & traktamente -42 -3 

Konferensarrangemang -562 -25 

SUMMA: -10 618 -8 730 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 0 0 

Avskrivningar inventarier  0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 0 0 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA:  0 

   

PERIODENS RESULTAT 0 0 

 
 

KOMMENTARER TILL SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHETERS RESULTAT 
Under 2022 har inga verksamheter avslutats som påverkat resultatet. Pågående verksamheter 
löper på och faktureras och/eller finansieras löpande eller årligen enligt avtal. De verksamheter 
med särskild finansiering som pågår ska inte belasta resultatet och följs löpande upp av 
projektekonom och ansvarig tjänsteperson för verksamheten.  
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Förteckning särskild finansierad verksamhet per 
2022-08-31 
Aktuella verksamheter 
H-001 Hälsokällan 

H-003 Miljösamverkan - årsavgift 

H-013  F&U  

H-042 EBP - Öppna jämförelser 

H-051 F&U Utbildningar 

H-057 Utvecklingsledare - funktionshinder 

H-064 Psykisk hälsa  

H-067 F&U Rum IFO 

H-068 F&U Rum Vård och omsorg 

H-069 F&U Rum Funk/socpsyk 

H-070 ORS/SRS F&U Delaktighet brukarmedverkan 

H-072 F&U Magister/Master/Doktorand 

H-073 F&U Seminarier 

H-074 F&U metodstöd och forskningsstöd 

H-081 Nätverksledare IFO 

H-085 Socialstrateg  

N-039 Affärsdriven miljöutveckling 

N-057 Position Väst  

N-063 Strukturbild  

U-009 TeknikCollege  

U-020 Vård-och omsorgscollege  

U-021 Antagningskansliet  

U-028 Samhällsorientering  

U-030 Kompetensplattform 

U-031  Vuxenutbildning (VUX) 

U-036 Praktiksamordning/anskaffning 

U-044 VFU 

Avslutade verksamheter 

H-044 IT-samverkan 

H-075 F&U Utvärderingsverkstad 
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Resultaträkning (tkr) 
 BUDGET BAS 

 
2022-01-01 – 

2022-12-31 

UTFALL 
 

2022-01-01 – 
2022-08-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

AVVIKELSE 
BUDGET BAS 

2022 

Verksamhetens intäkter 10 215 30 183 26 053 19 968 

Verksamhetens kostnader -10 075 -29 339 -25 034 -19 264 

Avskrivningar -70  -39 70 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-10 145 -29 339 -25 073 -19 194 

Skatteintäkter   0  

Generella statsbidrag och utjämning   0  

VERKSAMHETENS RESULTAT 70 843 980 773 

     

FINANSIELLA INTÄKTER & 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter  16                             13 16 

Räntekostnader  -2 -2 -2 

     

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 

70 856 991 786 
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Balansräkning (tkr) 
 

2022-08-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR   

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Inventarier                                                                   - 0 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Aktier & andelar                                                      2767 2767 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Kundfordringar 51 7751 

Momsfordringar                                571    398 

Övriga kortfristiga fordringar 12 0 

Periodiseringar 305  

Upplupna intäkter & förutbetalda                         
kostnader basverksamhet                                     74                                      753                                 

Upplupna intäkter särskilt finansierad            
verksamhet                                                                 2 643 1 650 

Upplupna intäkter projektverksamhet             9 539 6 830 

SUMMA: 15 961 20 149 

LIKVIDA MEDEL   

Kassa, postgiro och bank                                  72 017 57 890 

SUMMA TILLGÅNGAR: 87 978 78 039 

   

SKULDER OCH EGET KAPITAL   

EGET KAPITAL   

Balanserat resultat -4 870 -4 168 

Periodens resultat -856 -701 

SUMMA: -5 726 - 4870 

KORTFRISTIGA SKULDER   

Leverantörsskulder -891 -5 165 

Övriga kortfristiga skulder basverksamhet -30 703 - 1 643 

Regionala tillväxtmedel                                         -30 561 - 25 857 

Upplupna kostnader & förutbetalda                                
intäkter basverksamhet                                        -3 377 -136 

Upplupna kostnader & förutbetalda                        
intäkter särskilt finansierad verksamhet          -7 007 -8 129 

Upplupna kostnader & förutbetalda                       
intäkter projektverksamhet                               -9 713 -32 239 

SUMMA: -82 251 -73 169 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL: -87 978 -78 039 

   

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Redovisnings- och värderingsprinciper allmänt 
Delårsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2021. 

Bilagor 
Verksamhetsrapport 2022, tertial 1 

Verksamhetsrapport 2022, tertial 2 

 

 

 



Verksamhetsrapport 2022, tertial 2



Vi vill nå längre. 
Tillsammans.

• Projektet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, dras med stora 
förseningar. 

• Ett reviderat hälso och sjukvårdsavtal, med tillhörande 
överenskommelser och utveckling och planering av implementering 
av färdplan för omställning till god och nära vård har beslutats.

• Modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal inom 
funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg för Fyrbodals 14 
kommuner har färdigställts.

• Projektet "Vad ska jag bli när jag blir stor?" har tagit fram material och 
metoder för studie och yrkesvägledning i tidig skolålder.

• Remissrunda har skett kring förnyat Naturbruksavtal mellan Västra 
Götalandsregionen och de 49 kommunerna.

• Kunskapsnod fullföljda studier har startat upp.

• Arbetsgrupper har skapats och bemannats inom Kommunakademin Väst. 
En grupp som ska utvärdera arbetet är tillsatt.

• Strukturbild Fyrbodal – samtliga kommunledningar i har besökts och fyra 
hörnstenar har identifierats under processen.

• Projektet Roriland har startat.



Vi vill nå längre. 
Tillsammans.

Fortsättning..

• Projektet Samhälls och stationsutveckling har startat, som bland annat 
utreder förutsättningarna för nya tågstopp i Brålanda, Bäckefors, Dals
Rostock och Frändefors.

• Arbete har initierats mellan Vänersborgs kommun, Fyrbodals 
kommunalförbund och Västra Götalandsregionen för att utreda 
förutsättningarna för en eventuell kombiterminal på Trestad Center i 
Vänersborgs kommun.

• Platåbergens Geopark har utnämnts till landets första Unesco Geopark. 
Projektet har haft finansiering från bland annat Fyrbodal. 



• Stärkt samverkan mellan Position Väst, de 
övriga delregionala företagsetableringskontoren 
och VGR Regional utveckling.

• ACCEL – regional samverkansarena för 
energiförsörjningsutmaningarna har skapats av 
Svenska kraftnät, Länsstyrelsen och Västra 
Götalandsregionen. 

Samverkan 
och nätverk



Personal och 
arbetsmiljö• Ett aktivt arbetsmiljöarbete har startats upp. Hälsobolaget har anlitats 

för att göra en kartläggning av arbetsmiljön. En ny LOSAMgrupp har 
bildats. 

• Tjänsten löneadministratör har utökats till 100% och innehåller 
numera HRkompetens. Tjänstens titel är personaladministratör.

• Ny förbundsdirektör har rekryterats.

• Flera tjänster har tillsatts inom verksamheterna och projekten. 

• 2022 års löneöversyn är genomförd och lönesamtalen har ägt rum.  



Identitet och kommunikation
• Kontoret har öppnats upp igen efter att restriktionerna har 

släppts. Kontoren har fräschats upp och döpts med namnen på 
förbundets medlemskommuner. 

• Nya foton på förbundets medarbetare har tagits och publicerats. 

• Näringslivssidan på förbundets hemsida har fått ett ansiktslyft och 
kallas numera Business Region Väst. 

• En kommunikatör inom näringslivsområdet har tillsatts som ett led i 
att stärka upp kommunikationen inom utvecklingsområdet. 

• Större kommunikationsinsatser hittills i år har bland annat varit 
kring projekten Fenixz, Vad ska jag bli när jag blir 
stor? Och RORiLand. Det har också producerats flera filmer inför 
Position Västdagen den 13 oktober.  

• Förbundets värdeord FRAMÅT, FORUM, FLERSTÄMMIGT 
OCH FÖRTROENDE har börjat användas mer frekvent i 
internkommunikationen och i samband med rekryteringar. 

• Ökad internkommunikation genom förbundsdirektörens veckobrev 
på intranätet.

https://www.fyrbodal.se/projekt/samhallsutveckling/fenixz/
https://www.fyrbodal.se/projekt/valfardsutveckling/vad-ska-jag-arbeta-med-nar-jag-blir-stor/
https://www.fyrbodal.se/projekt/valfardsutveckling/vad-ska-jag-arbeta-med-nar-jag-blir-stor/
https://www.fyrbodal.se/projekt/samhallsutveckling/roriland/


Identitet och kommunikation
• Fyrbodals kommunalförbund har fortsatt satsa på sociala medier, inte 

minst marknadsförda inlägg. Detta har också gett fler följare och mer 
interaktion i våra kanaler. 

• Från årsskiftet fram till 22 september har räckvidden för 
förbundets facebooksida ökat med 35 procent. Besök till vår egen 
sida har samtidigt ökat med över 200 procent till 2 500 besök.

• Instagram, som mest används i varumärkesbyggande syfte, är 
ökningen än mer, dock från lägre nivåer. Här har räckvidden ökat 
med nästan 300 procent, till 23 551 unika konton som visat 
våra inlägg. 

• Förbundet satsar också mer på LinkedIn. Hittills i år har antalet 
följare ökat med 142 till totalt 771. Det betyder en ökning med 18 
procent.



Stöd, omsorg
och hälsa

Strategiskt utvecklingsområde



Stöd omsorg och hälsa
Kvalitet och välfärdsteknik. Kommunerna i Fyrbodalsregionen har en trygg, likvärdig och jämlik socialtjänst, vård och 
omsorg. Verksamheten är kunskapsbaserad och effektiv. Inriktningen är förebyggande och hälsofrämjande arbete där 
socialtjänst, vård och omsorg bedrivs nära och i samverkan med invånarna. Välfärdsteknik möjliggör ett självständigt liv 
och ger en ökad livskvalitet.

Strategiska mål

• Kommunalförbundet leder DIKTnätverket (Digitalisering, Informations och Kommunikationsteknik).
• Kommunalförbundet har representerat kommunerna i möte med andra aktörer, både regionalt och nationellt och för in kommunala 

perspektiv och behov i de utvecklingsprocesser som pågår. 
• Förbundet har inrättat en tjänst som processledare för suicidprevention med mål att få en ökad jämlikhet bland kommunerna i deras 

suicidpreventiva arbete. Denne började i månadsskiftet augusti/september och jobbar 2023 ut.
• En enkät har genomförts om inventering av personalens kompetens och kompetensutvecklingsbehov inom välfärdsteknik och IKT inom 

verksamhetsområde funktionshinder och socialpsykiatri i flertalet kommuner och sammanställts via kommunalförbundet.
• En uppstart har skett av den återkommande utbildningen "Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt 

missbruk" vilken subventioneras via statliga medel överenskommelse psykisk hälsa.
• En inspirationsdag har hållits med erfarenhetsutbyte om att arbete med språkombud på arbetsplatserna i vård och omsorg.
• Stöd i omställningsarbete till en god och nära vård fortsätter enligt plan med bland annat möte med 200 chefer och medarbetare som fått 

fördjupade kunskaper och stöd i omställningen. 

• Fortsatt strategisk samverkan med VGR i t ex vårdsamverkan, inför VVG och SRO i arbetet med det reviderade hälso och 
sjukvårdsavtalet samt de tillhörande överenskommelserna. Kommunalförbundet har en representant i den regionala arbetsgrupp som 
arbetar med att ta fram uppföljningsindikatorer för omställningen till Nära vård samt ta fram lämpliga nyckeltal och indikatorer för att mäta 
följsamheten av Hälso och sjukvårdsavtalet samt överenskommelserna. 

• Stöd och samordning till kommunerna för hantering av länsgemensamt samverkansavtal kring digitala hjälpmedel.



Stöd omsorg och hälsa
Barn och unga. Barnets rättigheter genomsyrar allt arbete där barn är 
inblandade. Barn och ungas hälsa är god. Kommunernas arbete främjar 
en ökad framtidstro hos barn, unga och deras familjer.

Strategiska mål

• Hälsokällan har genomfört en mängd aktiviteter, bl a föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtyck och våldsprevention, utbildningar 
kring sexualitet, samtycke och relationer samt haft samtalsgrupper med elever på Introduktionsprogrammet rörande psykisk hälsa.

• Projektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” har tagit fram ett upplägg för studie och yrkesvägledningen i undervisningen för årskurs 16. 
Det omfattar en bank av lektionsupplägg och förslag till inslag på föräldramöten. Dessutom har digitala möten mellan elever och 
yrkesverksamma i olika branscher prövats med stor framgång.

• Förankringsarbete med kommunerna för att implementera de nya skrivningarna i LGR 22 på uppdrag av Länsstyrelsen har gjorts. 

• Förbundet har samverkat med olika organisationer och verksamheter, bland annat Länsstyrelsen, Västkom, Uddevalla kommun, MFoF, 
Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Fyrbodal samt Västra Götalandsregionen. Teman har varit föräldraskapsstöd, 
familjecentraler som arena, hedersrelaterat våld och förtryck, våldsprevention, språkutveckling och kunskapsnoden fullföljda studier. 
Samverkan har lett till föreläsningar, utbildningar, konferenser och nätverk. 

• Förbundet har anordnat utbildningar, bland annat gruppledarutbildning ABC, MittBpsamtal (om övervikt och fetma), hedersrelaterat våld 
och förtryck samt porrkritisk undervisning.

• Förbundet har genomfört Idébytardag, de goda idéerna i fokus och Konferens för förskolepersonal med fokus på hedersrelaterat våld 
och förtryck.

• För kommunernas räkning har förbundet samordnat svar kring remiss för samverkansavtal för familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamheter.



Stöd omsorg och hälsa
Kompetens, FoU och samverkan. Kommunerna har en hög kompetens inom socialtjänst, vård och hälsa samt 
omsorg, och driver ett gemensamt arbete med forskning och utveckling (FoU), med fokus på innovation. Det finns 
en god samverkan mellan kommunerna. Genom erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning främjas 
kunskapsutveckling och möjligheterna att vid behov utarbeta likartade arbetssätt.

Strategiska mål

• Lansering av modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal inom funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg 
är genomförd. Cirka 60 deltog fysiskt på plats och 100 deltog digitalt.

• Kommunerna deltar via kommunalförbundet i ett nationellt test av en modell för inventering av lokala kunskapsbehov inom 
funktionshinderområdet. Testet genomförs via SKR.

• Årlig sammanställning av kompetensbehov inom funktionshinder/socialpsykiatri är genomförd som underlag för beslut om vad som 
ska planeras och genomföras i samverkan under 2023.

• Inspirationsdag på temat ”Kommunikation och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) har genomförts för personal inom 
verksamhetsområde funktionshinder med 200 deltagare.

• Utvecklat samarbetet med andra kommunala FoU enheter i länet.
• Arbetat fram ett förslag på en överenskommelse om VFU, verksamhetsförlagd utbildning, för socionomstudenter med Högskolan Väst 

och kommuner i Fyrbodal. Samt utvecklat implementeringen av avtalet om VFU med berörda aktörer enligt det nya avtalet med 
regionen och lärosätena.

• Stöd till Melleruds kommun som har en doktorand anställd.
• Stöd till kommunerna i framtagningen av kommungemensamma modeller för den legitimerade personalens 

kompetensutveckling
• Genomfört erfarenhetsutbyte för kommunerna i frågor som berör språkombud på arbetsplatserna.



Kompetens-
försörjning
och utbildning

Strategiskt utvecklingsområde



Kompetensförsörjning och utbildning
Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå. Tillgången till arbetskraft 
med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen. Människor som nyligen flyttat till 
Sverige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och 
leder till arbete efter avslutade studier för alla ungdomar. Utbildningsnivån i 
Fyrbodalsregionen ökar och allt fler söker till eftergymnasiala utbildningar. Vuxen och 
yrkesutbildningar är väl utbyggda och möjliggör ett livslångt lärande.

Strategiska mål

• Ett nytt team har rekryterats till kompetensplattformen vilket innebär att de flesta nätverken nu är igång.

• Nätverket för vuxenutbildningsansvariga, arbetsmarknadschefsnätverket samt SYVnätverket har fortsatt att träffats under T2 i väntan på 
nya processledare. Däremot har YHnätverket inte träffats under våren men uppstart planeras igen under hösten.

• SYVnätverket har på egen hand planerat företagsbesök samt kompetensutvecklingsdag hösten 2022 
• Nätverket Studie och yrkesvägledning har tagit omtag och har fyra kompetensutvecklingsdagar inplanerade tillsammans med Svenskt 

näringsliv.
• Campus Dalsland i Bäckefors är igång med sin första utbildning och besked har kommit om att fler utbildningar kommer att kunna starta 

längre fram.
• I Fyrbodal är nu samtliga kommuner certifierade i Vård och omsorgscollege. För att öka rekrytering och höja kvaliteten inom VO finns 

pågående arbetsgrupper. 
• Praktiksamordning; samtliga skolor som erbjuder Vård och omsorgsutbildningar använder nu praktikplatsen.se för all APLhantering.
• Praktikanskaffning: Pandemin har fortsatt påverkat tillgången till praoplatser under årets början då personalbrist uppstått som en effekt av 

pandemin. Detta verkar under senare delen av våren ha vänt och fler vill öppna upp för praoelever. 
Speciellt restaurangbranschen visar tydliga tecken på långsiktigt behov av arbetskraft. Man kan också se ett behov av stöd 
kring hur man kan skapa en bra praoplats för eleverna inom samtliga yrkesområden.



Kompetensförsörjning och utbildning
Samverkan och tillgänglighet. Fyrbodalsregionen har starka utvecklingsnoder och en 
god samverkan mellan utbildningsanordnare och aktörer inom exempelvis arbetsliv, 
regional förvaltning samt forskning och innovation. Utbildningsutbudet håller hög kvalitet, 
är dimensionerat och tillgängliggjort utifrån arbetslivets och individens behov. Förbundet 
har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans med 
kommuner, region, stat och näringslivets parter.

Strategiska mål

• Inom VOC pågår ett aktivt arbete med att utbilda och implementera språkombud, stärka 
marknadsföring för att öka antal sökande och attraktivitet till arbete inom vård och omsorg. 

• Teknikcollege: Process kring nystart för Teknikcollege Fyrbodal har startats. Process kring 
framtagande av nytt samverkansavtal Teknikcollege har påbörjats.

• Vuxnätverket: Pågående process kring införande av Fritt sök.

• Remissrunda kring förnyat Naturbruksavtal mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna.



Kompetensförsörjning och utbildning
Forskning och utveckling. Forskning och 
utveckling (FoU) inom utbildningsområdet är 
etablerat och stöder kommunernas skolutveckling 
samt kompetensförsörjningen i Fyrbodal.

Strategiska mål

Skolavhopp, resultat och jämlikhet. Kommunerna i 
Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad 
skolnärvaro och minskade skolavhopp så att alla 
ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och 
gymnasiet. Studier är i minskad grad könsstereotypa. 
Alla har likvärdiga, jämlika och jämställda möjligheter 
till högre utbildning oavsett kön

• Inom VOC finns ett pågående arbete med 
marknadsföring för att öka antalet sökande till 
ungdomsutbildning och skapa en innehållsrik PRAO för 
att öka intresset för VO.

• Processen kring framtagande av implementeringsprojekt 
fortsätter.

• Projekt Delregional kunskapsnod Fullföljda studier har 
startats upp med fokus på organisering och tillsättande 
av styrgrupp. Under 2022 ska en delregional strategi för 
arbetet med fullföljda studier tas fram.

• Processtöd och lärträffar i skolor och 
arbetslag inom ramen för projekt Fullföljda studier.

• Viprojektet har avslutats. 



Fysisk planering 
och hållbara 
transporter

Strategiskt utvecklingsområde



Fysisk planering och hållbara transporter
Hållbart resande. Fyrbodalsregionen är en fossilfri gränsregion med ett väl utvecklat transportsystem för 
besökare, arbetsplatser och invånare. Den offentliga sektorn är en föregångare när det gäller hållbar 
mobilitet, förnybara drivmedel, elektrifiering och energieffektiva fordon och hållbart resande. 
Kollektivtrafiken är väl utbyggd med hög tillgänglighet och effektivitet även på landsbygden och i östvästlig 
led i delregionen, för att möjliggöra ett hållbart resande till arbete, skola, service och fritidsaktiviteter. 
Förbundet driver ett framgångsrikt påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektivtrafik. Det finns ett 
beslut om att bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo till dubbelspår.

Strategiska mål

• Arbete har initierats om extra finansiering för väg 2183 EdNössemark. Beslut om finansiering togs av direktionen i maj.
• Fortsatt arbete i projektet Samhälls och stationsutveckling som utreder förutsättningarna för nya tågstopp i Brålanda, 

Bäckefors, DalsRostock och Frändefors. Brålanda finns nu med i handlingsplan tåg 2028 med öppnande 2028. ÅVS 
har startats avseende plattformsläge med mera i Brålanda. Arbete pågår för att få igång ÅVS samt samtida öppnande 
av tågstopp Bäckefors.

• ÅVS har påbörjats för väg 44 TrollhättanLidköping samt för Norra Bohusbanan. ÅVS väg 173 FärgelandaFrändefors 
pågår.

• Etablering av nytt breddprojekt som bas för arbetet med fossilfria transporter pågår.
• Projektet Roriland har kommit igång. Där studeras möjligheter med grannskapskontor och mobilitetsplattform för olika 

mobilitetslösningar.
• Ansökan om medel för projekt för elektrifiering av fritidsbåtssektorn har tagits fram tillsammans med GR och BRG.



Fysisk planering och hållbara transporter

• Rådslag 1 genomfört.
 Totalt 15 workshops i kommunerna samt i förbundet har genomförts liksom en rad aktiviteter i professionsnätverk och i 
regionen. Fyrbodals Hörnstenar presenterades i Direktionen i juni och för kommundirektörerna i september. 

• Rådslag 2 och 3 nästa steg. 
Identifiera gemensamma sakfrågor, utveckla arbetssätt för samverkan inom hörnstenarna.

• Gränsland – historiska och nutida gränser präglar struktur och utveckling i vår delregion.

• Landsbygder – våra naturtillgångar är resursbaser och utgör grunden i våra styrkeområden.

• Vattenrike – sött och salt vatten är grunden till allt liv och skapar möjligheter.

• Trekärnigt centrum – tillsammans utgör våra största tätorter sjunde största befolkningscentra i landet.

Gemensam planering. Strukturbild Fyrbodal utgör ett gemensamt underlag för mellankommunal 
planering, där alla kommuner i Fyrbodalsregionen medverkar, och med en bred samverkan med Västra 
Götalandsregionen och andra myndigheter. Strukturbild Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform och 
forum för viljestyrd samplanering när det gäller service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och 
infrastruktur. Strukturbilden inkluderar även frågor om mark och kraftförsörjning, bredband, samt grad av 
självförsörjning och livsmedelsstrategi. Det finns ett väl fungerande samarbete kring större externa 
etableringar i Fyrbodalsregionen.

Strategiska mål



Fysisk planering och hållbara transporter
Samspel och utveckling. Varje del av Fyrbodalsregionen utvecklas utifrån sina 
förutsättningar och i ett samspel mellan städer och landsbygder. Trestadsområdet 
har utvecklats till ett tydligt nav, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och hållbar 
utveckling i hela Fyrbodalsregionen.

Strategiska mål

• Arbete pågår mellan Vänersborgs kommun, Fyrbodals kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen för att utreda förutsättningarna för en eventuell kombiterminal på Trestad 
Center i Vänersborgs kommun.

• Godspotentialutredning för DVVJ har presenterats för nyckelpersoner inom förbundet och 
tjänstemannaberedningen InfraKoll.

• Studiebesök i samband med direktionsmöte har hållits på TrollhättanVänersborgs flygplats.



Näringsliv,
kultur och 
attraktionskraft

Strategiskt utvecklingsområde



Näringsliv, kultur och attraktionskraft

• Projekt Fenixz har fortgått.

• Förbundet har berett förslag till budget 2023 för Delregionala utvecklingsmedel, DRUM.

• Man har sammanställt och presenterat 2021 års rapport kring de projekt som finansieras genom DRUM.

• Det har hållits uppföljningsmöten med projektägare och Västra Götalandsregionen i pågående projekt som finansieras genom DRUM.

• Dialog har förts med de näringslivsfrämjande aktörerna om utvecklingen av samverkansarenan.

• Uppdatering och utveckling av Business Region Väst på Fyrbodal.se. 

• Dialog har förts med Västra Götalandsregionen för att stötta utvecklingsnoden Gröna klustret Nuntorp med finansiering och utveckling.

• Strategikonferens med näringslivsutvecklarna; utmaningar, omställning, finansiering, samverkan.

• Strategikonferens med hela Innovationssystemet (utvecklingsnoder, högskolan, näringslivsutvecklare, näringslivsfrämjande 

aktörer samt förbundets strateger); utmaningar, omställning, finansiering, projektutveckling och samverkan.

Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet. Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat som 
uppmuntrar till entreprenörskap och företagande, skapar fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter och ett ökat 
välstånd. Näringslivet är differentierat och hållbart samt utgör en stark del av tillväxtregionen Västra Götaland 
och den svensknorska gränsregionen. Genom ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildningsanordnare 
finns det en god omställningskapacitet som i sin tur skapar förutsättningar för en god kompetensförsörjning 
och väl genomförda generationsväxlingar. Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark 
koppling till forskning och utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen.

Strategiska mål



Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Innovation, styrkeområden och investeringsvilja. Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen 
och allt fler svenska och utländska bolag väljer att etablera sig och investera här, via vårt gemensamma 
proaktiva företagsetableringsarbete. Förutsättningarna är mycket goda genom att företag och entreprenörer 
inom styrkeområdena industri och handel, besöksnäring, blå och gröna näringar, samt kreativa och kulturella 
näringar, skapar global konkurrenskraft i nära samverkan med akademi, institut, finansiärer och offentlig sektor. 
Här finns även grogrund för nya styrkeområden att växa fram. Företagen i Fyrbodalsregionen får ett gott stöd 
av innovationssystemet när det gäller samverkan, innovationer och utvecklandet av en cirkulär ekonomi. 
Innovationssystemet är robust, välkänt och en viktig del av det västsvenska innovationssystemet. De 
företagsfrämjande aktörernas roller är väl definierade och har en god samverkan med kunden i fokus.

Strategiska mål

• Ett antal etablerings och expansionsärenden visar på utmaningar med effekttillgång. Frågan har lyfts till regional och 
nationell nivå.

• En halvtidsutvärdering av Strategisk plan för Position Väst 201924 har genomförts av extern konsult och visar på mycket 
goda resultat.

• Fiskekommunerna är medarrangör till marin matmarknad i Fjällbacka i samband med invigningen av 
Västerhavsveckan. Fiskekommunerna har också deltagit i två seminarium om havsbaserad vindkraft.

• Bengtsfors och Vänersborgs kommuner har fått processtöd i en pilotsatsning för att utveckla det lokala näringslivet genom 
industriell symbios. Ett nätverk av företag har arbetat tillsammans med respektive kommun. En ansökan för fortsatt 
symbiosutveckling har lämnats in till Formas.

• Kommunalförbundet har varit del i framtagandet av Skogsprogrammet för Västra Götaland som nu lanserats. Konferensen 
Trä 2022 har genomförts.



Näringsliv, kultur och attraktionskraft forts.
Strategiska mål

• Det tyska högteknologiska företaget Hellma Materials har tillkännagivit etablering av tillverkning i Trollhättan. 
Presskonferens med utrikeshandelsminister Anna Hallberg. 

• Rapport klar om potential för nya etableringar inom fordon/mobilitet samt möjligheter och hot för befintliga företag. 
Fungerar som underlag för marknadsföringsinsatser via bl.a. Business Sweden. 

• www.positionvast.se har förstärkt inom områdena Mobilitet, Logistik, Marint, Trä och Besöksnäring. 
• Position Västdagen genomfördes den 13 oktober. Program med fokus på strategisk markförsörjning, 

kompetensförsörjning, logistik och besöksnäringsetableringar. 
• Tecken på att stigande el och transportpriser kan påverka investeringsviljan negativt. 

http://www.positionvast.se/


Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Kultur och attraktionskraft. Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Här finns en stor en stor variation och en stark utveckling av platser och 
miljöer där människor kan bo, arbeta och studera. Kommunerna samverkar för att erbjuda 
boende och besökare tillgängliga och levande bibliotek samt ett aktivt kulturliv. Det finns goda 
förutsättningar för en meningsfull fritid, bland annat genom Fyrbodalsregionens stora natur och 
kulturarv samt unika kulturmiljöer. Gestaltad livsmiljö och offentlig konst är en självklar del av 
samhällsplaneringen

Strategiska mål

• Digital konferens Attraktiva kommuner har genomförts – ett verktyg för utveckling med temat Mötas på lika 
villkor. 200 deltagare. Föredrag av Boverket, Högskolan Väst, Borlänge kommun och Egnahemsfabriken. 

• Platåbergens Geopark har utnämnts till landets första Unesco Geopark. Projektet har haft finansiering från 
bland annat Fyrbodal. 

• I Det goda livet i Dalsland utarbetas ett gemensamt koncept för inflyttningsmarknadsföring mellan sex 
kommuner, kommunalförbund, region, länsstyrelse, Visit Dalsland och näringslivsföreträdare. Alla kommuner i 
Dalsland har bejakat att arbeta gemensamt för att attrahera viktiga målgrupper inom kompetensförsörjning, 
livsstilsflyttare m.m.

• I Det goda livet i Dalsland utarbetas ett förstudieupplägg som uppstart inför tre 
kommande coworkinghubbar centralt i tre kommuner. Förstudien skall undersöka målgrupper, ekonomi, 
lokaler m.m. och hubbarna skall underlätta distansarbete, inflyttning, höja orternas attraktivetet m.m.



Näringsliv, kultur och attraktionskraft forts.
Strategiska mål

• Rekrytering av en ny Kulturstrateg. 
• Pågående förstudie om Moderna bibliotek med slutdatum november 2022.
• Enkät om kulturarv har analyserats tillsammans med Innovatum och kulturansvariga Fyrbodal för att samordna 

tematiska träffar med start tillsammans med processledare kultur i Sjuhärad. 
• Digitalt seminarium för kreativa näringar steg 2, med utgångspunkt från Fyrbodals rapport om KKN samt Kreativa 

Europa. Den planeras till september med gäster från VGR kultur och näringsliv, Region Gävleborg och Region (och 
kommun) Gotland. 

• Projektet Våra Rum – Samverkan för gestaltad livsmiljö är under process och workshops/träffar har tagit form i de 
medverkande kommunerna Mellerud, Orust, Sotenäs och Vänersborg.

• Potential 12 arbetade tillsammans med Fyrbodal för att ta fram arbetsstruktur för finansieringslots för EUmedel. 
Tjänsten är tillsatt. 

.



Digitalisering

Strategiskt utvecklingsområde



Digitalisering
Innovation, kompetens och ledarskap. Det finns 
en förmåga hos kommuner och näringsliv i 
Fyrbodalsregionen att hantera både innovation och 
effektivitet samt att balansera dessa i takt med 
skiftande krav från omvärlden. Det finns en hög 
digital kompetens och ett utvecklat digitalt ledarskap. 
Det finns ett gemensamt arbete och samsyn kring 
digitalisering, innovationer och skapandet av 
gemensamma plattformar.

Strategiska mål

Infrastruktur och digital service. En väl utbyggd 
digital infrastruktur skapar värde för näringsliv, 
kommuner och invånare i hela Fyrbodalsregionen och 
bidrar till att överbrygga klyftor mellan städer och 
landsbygder, till exempel när det gäller 
kompetensförsörjning, företagande samt innovations 
och konkurrenskraft. Det finns en förmåga att se och 
agera utifrån ett helhetsperspektiv för att möta 
förväntningar på en trygg sammanhållen digital service.

• Västkom har tappat finansiering och personal vilket 
medför att kommunalförbundet fått minskat stöd inom 
området.

• Kommundirektörsnätverket har fått information om Västra 
Götalandsregionens kraftsamling Digitalisering och vilka 
initiativ det finns som kommunerna kan vara delaktiga i 
via den regionala "rådgivningsbyrån" UBit.

• Kommundirektören i Trollhättans Stad har informerat de 
andra kommundirektörerna om sin digitaliseringsresa. 

• I det Goda livet i Dalsland görs en genomgång av 
brister och behov i den digitala infrastrukturen 
och på regional nivå finns arbetsgrupper igång för 
att hitta innovativa grepp och 
strukturuppbyggande insatser inom fiber, 
mobilnät, vårdlösningar m.m.



Ekonomi och 
finansiering
• Prognosen är ett överskott på 140 tkr vilket är 70 tkr bättre 

än budget.
• Det största överskottet återfinns inom personalkostnader 

främst beroende på vakanser, på bland annat tjänsten som 
teamchef. 

• Prognosen dras dock ner av ett underskottet i projektet 
fossilfri gränsregion. 



Budgetavstämning basverksamhet jan-aug 2022
00 Budget

helår 2022
Budget januari - 
augusti

Utfall
januari - 
augusti

Prognos augusti - 
december

Beräknat resultat 
2022

Avvikelse mot 
budget

Medlemsavgift
10 145 6 763 6 799 3 346 10 145

0

Övriga intäkter
70 47 246 123 369

299

Summa intäkter tkr
10 215 6 810 7 045 3 461 10 514

299

Personalkostnader
-7 420 -4 947 -4 339 -2 473 -6 812

608

Bilkostnader, 
traktamente -110 -73 -45 -23 -68

42

Politiska arvoden, 
ordförande och revision -360 -240 -263 -97 -360

0

Möteskostnader 
politiker och tjänstemän -105 -70 -8 -50 -58

47

Konsultkostnader
-200 -133 -389 -195 -584

- -384

Administrativa fasta 
kostnader -770 -513 -421 -210 -631

139

Administrativa rörliga 
kostnader -1 110 -740 -723 -362 -1 081

29

Summa kostnader
-10 075 -6 717 -6 188 -3 409 -9 598

551

Resultat tkr
70 47 856 -716 140

70
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Orust kommun 
  
 

 

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 10 november 2022 till och med 
den 14 oktober 2026. 

Kommun: Orust kommun 
Parti: Moderaterna 
Ny ledamot: Josef Lind 
Avgången ledamot: Anne Kolni 
Ny ersättare: Bengt R Johansson 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Orust kommun har kommit in med en begäran om 
ny sammanräkning. Detta med anledning av att Anne Kolni har flyttat 
från kommunen. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare David Forsberg. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 

2022-11-24  

 

  
 

Ärendebeteckning  

201-48342-2022 

  

 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 
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Moderaterna 
Josef Lind 
Bengt R Johansson 
 
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra 
Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med 
post; Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
 Hur du vill att beslutet ska ändras. 
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010‐
224 40 00. Ange diarienummer 48342-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-11-23 KS/2022:1575 
 
 

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

Faställande av sammanträdesplan 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt utskotten enligt förslag 
daterat 2022-11-21. 

2. Överlämna sammanträdesplanen till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022. 
Sammanträdesplanen utgår till stor del från hur kommunfullmäktiges sammanträden är 
förlagda samt kommunens ekonomiska årshjul.  
Tidpunkt för kommunfullmäktiges sammanträden regleras av kommunfullmäktiges 
arbetsordning och ska förläggas till den andra torsdagen i månaden. Kommunstyrelsens 
sammanträden förläggs till den sista onsdagen i månaden. 
Fullmäktiges sammanträden redovisas i förslaget för åskådlighetens skull, 
kommunstyrelsen har inte befogenhet att ändra upplägget för kommunfullmäktiges 
sammanträden. Detsamma gäller för miljö- och byggnadsnämnden samt sociala 
myndighetsnämnden.  
Även revisionens, folkhälsorådets samt kommunens pensionär- och handikappråds 
möten finns med i planen för att bidra till åskådlighet. Med hänsyn till lokalfrågan samt 
både förtroendevaldas och tjänstepersoners närvaro är det positivt om så få 
sammanträden som möjligt krockar med varandra. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade 2022-10-26 § 212 sammanträdesplanen för 
omarbetning, så att utskottet för omsorg inte skulle ha avvikande sammanträdesvecka 
gentemot de övriga utskotten. Förvaltningen har nu arbetat fram ett nytt förslag, där 
utskottet för samhällsutveckling istället kommer att förläggas till avvikande vecka 
gentemot de övriga utskotten. Utskottet för samhällsutveckling har blivit utvalt efter en 
turordning, där utskotten årligen turas om att ligga på avvikande vecka för att 
sammanträdena inte ska krocka med varandra.  
 
Utredning 
Då kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare till utskotten har ett sammanträde 
planerats in så tidigt som möjligt i januari 2022 för att utskottens arbete ska kunna 
påbörjas så snart som möjligt. Med anledning av detta delar även kommunstyrelsens 
arbetsutskott och utskottet för samhällsutveckling sammanträdesdag denna månad. 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-11-23 KS/2022:1575

För att uppföljning av helårsprognos per september ska hinna bli färdigställda inför 
utskottens möten ligger utskottet för samhällsutvecklings sammanträde planerat på en 
torsdag. Torsdagar undviks normalt sett då andra möten hos tjänstepersonerna är 
förlagda till torsdagar, men då utskottet för samhällsutveckling bedöms behöva en hel 
dag för sina sammanträden har ett undantag gjorts denna månad. 

I juni måste utskottet för samhällsutveckling flyttas fram en dag på grund av att 
nationaldagen är förlagd till en tisdag. Plan-AU lyfts därför ur denna månad. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 
Förslag till sammanträdesplan 2023 daterad 2022-11-21 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Sociala myndighetsnämnden 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Sektor Samhällsutveckling 
Sektor Lärande 
Sektor Omsorg 
Sektor Ledning- och verksamhetsstöd 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Emelie Werling Söderroos 
Kommunsekreterare



2022-11-21 

2023 
Januari Februari Mars April Maj Juni 

1 sön Nyårsdagen  
v.52 1 ons PlanAU  1 ons   1 lör   1 mån Första maj  

v.18 1   tor       

2 mån KS  
v.1 2 tor  2 tor  2 sön   2 tis   KPHR  2   fre   

3 tis   3 fre   3 fre   3 mån  UL  
v.14 3 ons   FHR  3 lör   

4 ons   4 lör   4 lör   4 tis  US 
 Rev 

 4 tor  4 sön   

5 tor     5 sön   5 sön   5 ons  PlanAU  5 fre   5 mån     
      v.23 

6 fre Trettondedag jul  6 mån  UL  
v.6 6 mån   

v.10 6 tor   6 lör    6  tis   Sveriges 
  nationaldag 

 
 

7 lör   7 tis  UO/SMN  7 tis  US  7 fre Långfredagen  7 sön   7 ons    US 
   Rev 

 

8 sön   8 ons  KSAU 
 

 8 ons  PlanAU 
 FHR 

 8 lör Påskdagen  8 mån    Rev  
v.19 8 tor     KF 

9 mån   
v.2 9 tor   KF  9 tor   KF  9 sön Påskdagen  9 tis US  9 fre   

10 tis  UO/SMN  10 fre   10 fre    10 mån Annandag 
Påsk 

 
v.15 10 ons PlanAU  10 lör   

11 ons  KSAU 
 US 

 11 lör   11 lör   11 tis UO/SMN  11 tor   KF  11 sön   

12 tor   12 sön   12 sön   12 ons  KSAU  12 fre   12 mån UL  
v.24 

13 fre   13 mån   
v.7 13 mån   UL  

v.11 13 tor  KF  13 lör   13 tis UO/SMN  

14 lör   14 tis   14 tis UO/SMN  14 fre   14 sön   14 ons     KSAU  

25 sön   15 ons     KPHR  15 ons   KSAU  15 lör   15 mån    UL  
v.20 15 tor     MBN  

16 mån   
v.3 16 Tor     MBN  16 tor   MBN  16 sön   16 tis     UO/SMN  16 fre   

17 tis   17 fre   17 fre     17 mån   
v.16 17 ons KSAU  17 lör   

18 ons  FHR  18 lör   18 lör   18 tis   18 tor Kristi 
himmelfärdsdag 

 18 sön   

19 tor MBN  19 sön   19 sön   19 ons     19 fre   19 mån   
v.25 

20 fre   20 mån   
v.8 20 mån Rev  

v.12 20 tor  MBN  20 lör   20 tis   
 

21 lör   21 tis    Rev  21 tis   21 fre   21 sön   21 ons    

22 sön   22 ons KS  22 ons     22 lör   22 mån     
    v.21 22 tor       

23 mån Rev  
v.4 23 tor   23 tor   23 sön   23 tis   23 fre Midsommarafton  

24 tis   
 24 fre   24 fre     24 mån     

v.17 24 ons   24 lör   

25 ons KS  25 lör   25 lör   25 tis    Budgetdag med KS 25 tor MBN  25 sön   

26 tor        26 sön   26 sön   26 ons    KS  26 fre   26 mån      
v.26 

27 fre   27 mån   
V.9 

27 mån      
v.13 27 tor   27 lör   27 tis   

28 lör   28 tis   28 tis  Omvärldsdag      
med KS  28 fre   28 sön Pingstdagen  28 ons KS  

29 sön   29 ons   KS  29 lör   29 mån   
    v.22 29 tor   

30 mån   
v.5 

30 tor      30 sön   30 tis   30 fre   

31 tis US  

 

31 fre      31 ons  KS   

 



2022-11-21 

Juli Augusti September Oktober November December 

1 lör  
v.26 1 tis   1 fre   1 sön   1 ons   1 fre   

2 sön  2 ons   2 lör   2 mån    Rev  
v.40 2 tor  2 lör   

3 mån  
v.27 3 tor  3 sön   3 tis US  3 fre   3 sön   

4 tis  4 fre   4 mån    
v.36 4 ons PlanAU  4 lör Alla helgons dag  4 mån     Rev  

v.49 
5 Ons     5 lör   5 tis KPHR  5 tor  5 sön   5   tis US  

6 tor MBN 6 sön   6 ons PlanAU  6 fre   6 mån   
v.45 6  ons PlanAU  

FHR 
 

7 fre  7 mån   
v.32 7 tor  7 lör   7 tis US 

Rev 

 7 tor  

8 lör  8 tis US  8 fre   8 sön   8 ons PlanAU  8 fre   

9 sön  9 ons PlanAU  9 lör   9 mån UL  
v.41 9 tor     KF  9 lör   

10 mån  
v.28 10 tor   10 sön   10 tis  UO/SMN  10 fre   10 sön   

11 tis  11 fre   11 mån UL  
v.37 11 ons KSAU 

FHR 
 11 lör   11 mån UL  

v.50 

12 ons  12 lör   12 tis UO/SMN  12 tor KF  12 sön   12  tis UO/SMN  

13 tor  13 sön   13 ons  KSAU   13 fre   13 mån UL  
v.46 13 ons KSAU  

14 fre  14 mån   
v.33 14 tor   (KF) KSUS  14 lör   14 tis UO/SMN  14 tor     KF 

    MBN 
 

15 lör  15 tis  UO/SMN  15 fre   15 sön   15 ons KSAU  15 fre   

16 sön  16 ons    KSAU 
   FHR 

 16 lör   16 mån   
v.42 16 tor     MBN  16 lör   

17 mån  
v.29 17 tor KF      

MBN 
17 sön   17 tis    17 fre   17 sön   

18 tis  18 fre   18 mån   
v.38 18 ons   18 lör   18 mån   

v.51 
19 ons  19 lör   19 tis   19 tor MBN  19 sön   19 tis   

20 tor  20 sön   20 ons       20 fre   20 mån   
v.47 20 ons   

21 fre  21 mån   
v.34 21 tor    MBN  21 lör   21 tis   21 tor   

22 lör  22 tis   22 fre   22 sön   22 ons   22 fre   

23 sön  23 ons   23 lör   23 mån   
v.43 23 tor   23 lör   Julafton  

24 mån  
v.30 24 tor   24 sön   24 tis   24 fre   24 sön   Juldagen  

25 tis  25 fre   25 mån   
v.39 25 ons KS  25 lör   25 mån    Annandag jul  

v.52 
26 ons      26 lör   26 tis   26 tor   26 sön   26 tis   

27 tor  27 sön   27 ons KS  27 fre   27 mån   
v.48 27 ons   

28 fre  28 mån   Rev  
v.35 28 tor   28 lör   28 tis     KPHR  28 tor   

29 lör  29 tis   29 fre   29 sön   29 ons KS  29 fre     

30 sön  30 ons KS  30 lör   30 mån   
v.44 30 tor   30 lör   Nyårsafton  

31 mån  
v.31 31 tor    31 tis    31 sön    Nyårsdagen  

 
 
 

KSAU = kommunstyrelsens arbetsutskott UL = Utskottet för lärande 
PlanAU = kommunstyrelsens planeringsutskott US = Utskottet för samhällsutveckling 
KF = Kommunfullmäktige UO/SMN = utskottet för omsorg/sociala myndighetsnämnden 
KS = Kommunstyrelsen KPHR= Kommunala pensionärs- och handikapprådet 
REV = Revisionen  
FHR = Folkhälsorådet



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12 
 

 
§139 KS/2022:1575 
Faställande av sammanträdesplan 2023 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Anta sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt utskotten enligt förslag daterat 2022-
10-05. 

2. Överlämna sammanträdesplanen till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022.  
Sammanträdesplanen utgår till stor del från hur kommunfullmäktiges sammanträden är förlagda 
samt kommunens ekonomiska årshjul. Tidpunkt för kommunfullmäktiges sammanträden regleras 
av kommunfullmäktiges arbetsordning. Fullmäktiges sammanträden redovisas i förslaget för 
åskådlighetens skull, kommunstyrelsen har inte befogenhet att ändra upplägget för 
kommunfullmäktiges sammanträden. Detsamma gäller för miljö- och byggnadsnämnden samt 
sociala myndighetsnämnden. Även revisionens och folkhälsorådets möten finns med i planen för 
att bidra till åskådlighet. Med hänsyn till lokalfrågan samt både förtroendevaldas och 
tjänstepersoners närvaro är det positivt om så få sammanträden som möjligt krockar med 
varandra. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 
Förslag till sammanträdesplan daterad 2022-10-05 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Sociala myndighetsnämnden 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Sektor Samhällsutveckling 
Sektor Lärande 
Sektor Omsorg 
Sektor Ledning- och verksamhetsstöd 

 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

 
§212 KS/2022:1575 
Faställande av sammanträdesplan 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Återremittera ärendet till förvaltningen för omarbetning av sammanträdesplanen, så att utskottet 
för omsorg inte har avvikande sammanträdesvecka gentemot övriga utskott. 
Ärendet ska åter behandlas på kommunstyrelsens sammanträde i november. 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022.  
Sammanträdesplanen utgår till stor del från hur kommunfullmäktiges sammanträden är förlagda 
samt kommunens ekonomiska årshjul. Tidpunkt för kommunfullmäktiges sammanträden regleras 
av kommunfullmäktiges arbetsordning. Fullmäktiges sammanträden redovisas i förslaget för 
åskådlighetens skull, kommunstyrelsen har inte befogenhet att ändra upplägget för 
kommunfullmäktiges sammanträden. Detsamma gäller för miljö- och byggnadsnämnden samt 
sociala myndighetsnämnden. Även revisionens och folkhälsorådets möten finns med i planen för 
att bidra till åskådlighet. Med hänsyn till lokalfrågan samt både förtroendevaldas och 
tjänstepersoners närvaro är det positivt om så få sammanträden som möjligt krockar med 
varandra. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-12 § 139 föreslå kommunstyrelsen besluta 
att: 

1. Anta sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt utskotten enligt förslag daterat 2022-
10-05. 

2. Överlämna sammanträdesplanen till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen att återremittera ärendet till 
förvaltningen för omarbetning av sammanträdesplanen, så att utskottet för omsorg inte har 
avvikande sammanträdesvecka gentemot övriga utskott. Lars Larsson (C) tillstyrker Britt-Marie 
Andrén-Karlssons (S) förslag. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras, och finner att 
kommunstyrelsen så beslutar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 
Förslag till sammanträdesplan daterad 2022-10-05 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Sociala myndighetsnämnden 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

Kommunrevisionen 

Sektor Samhällsutveckling 

Sektor Lärande 

Sektor Omsorg 

Sektor Ledning- och verksamhetsstöd 

 
 

 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-30 
 

 
§251 KS/2022:1575 
Faställande av sammanträdesplan 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt utskotten enligt förslag daterat 2022-

11-21. 
2. Överlämna sammanträdesplanen till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022. 

Sammanträdesplanen utgår till stor del från hur kommunfullmäktiges sammanträden är förlagda 
samt kommunens ekonomiska årshjul.  

Tidpunkt för kommunfullmäktiges sammanträden regleras av kommunfullmäktiges arbetsordning 
och ska förläggas till den andra torsdagen i månaden. Kommunstyrelsens sammanträden förläggs 
till den sista onsdagen i månaden. 
Fullmäktiges sammanträden redovisas i förslaget för åskådlighetens skull, kommunstyrelsen har 
inte befogenhet att ändra upplägget för kommunfullmäktiges sammanträden. Detsamma gäller 
för miljö- och byggnadsnämnden samt sociala myndighetsnämnden.  

Även revisionens, folkhälsorådets samt kommunens pensionär- och handikappråds möten finns 
med i planen för att bidra till åskådlighet. Med hänsyn till lokalfrågan samt både förtroendevaldas 
och tjänstepersoners närvaro är det positivt om så få sammanträden som möjligt krockar med 
varandra. 

 

Kommunstyrelsen återremitterade 2022-10-26 § 212 sammanträdesplanen för omarbetning, så att 
utskottet för omsorg inte skulle ha avvikande sammanträdesvecka gentemot de övriga utskotten. 
Förvaltningen har nu arbetat fram ett nytt förslag, där utskottet för samhällsutveckling istället 
kommer att förläggas till avvikande vecka gentemot de övriga utskotten. Utskottet för 
samhällsutveckling har blivit utvalt efter en turordning, där utskotten årligen turas om att ligga på 
avvikande vecka för att sammanträdena inte ska krocka med varandra.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 
Förslag till sammanträdesplan 2023 daterad 2022-11-21 
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Kommunstyrelsen 2022-11-30 
 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Sociala myndighetsnämnden 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Sektor Samhällsutveckling 
Sektor Lärande 
Sektor Omsorg 
Sektor Ledning- och verksamhetsstöd 
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