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Kalkyler som gjordes efter att skolskjutsupphandlingen var klar, visade att 
kostnadsminskningen skulle bli 7,8 miljoner kronor utifrån helårseffekt. Det är 11 
bussar som upphandlades i vårt avtal med Connect Bus. De upphandlade bussarna 
visade sig inte vara tillräckliga, sektor lärande har därför behövt komplettera med en 
tolfte buss inför höstterminens start 2022 för att klara skolskjutsturerna från Lyrön till 
Ellös vid vissa dagar och tillfällen. Förhoppningen är att det ska gå att hitta en annan 
lösning inför läsåret 2023/2024, men vi behöver börja med linjedragningarna inför det 
läsåret innan vi kan säga om en annan lösning är möjlig eller inte. Sektorn föreslås få 
kompensation för den ökade kostnaden med 200 000 kronor för vårterminen 2023.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 om beställning av utökad närbusstrafik till en 
årlig kostnad på cirka 725 000 kronor. Kostnaderna beräknades på den tidigare 
statistiken som ingick i bilagan till det nya avtalet om skolskjuts- och närbusstrafik. I 
bilagan redovisades på årsbasis cirka 580 närbussturer. 580 turer per år blir ett snitt på 
48 turer per månad. För perioden juli-september har leverantören fakturerat ett snitt på 
96 turer per månad. Efter ett par månader med den nya leverantören för trafiken är 
bedömningen att kostnaden är dubbelt så hög än vad vi tidigare trott. Troligen 
innehåller avtalet felaktig statistik eftersom antalet turer inte förändrats jämfört med 
tidigare. Men turerna kan också vara mer populära när servicebussen nu är avgiftsfri. 
Samtidigt kan även andra faktorer påverka resandet som exempelvis att Västtrafik dragit 
in viss kollektivtrafik och att skolbussarna inte längre är öppna för allmänheten. Sektorn 
föreslås få kompensation för den ökade kostnaden med ytterligare 725 000 kronor, 
vilket innebär en total kostnad på 1 450 000 kronor per år för närbusstrafiken.
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1 Verksamheten 

1.1  Grunduppdraget 

Sektor omsorg är indelat i tre verksamhetsområden. Verksamheterna 
regleras i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om särskilda 
bestämmelser för vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare 
(LVM), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt socialförsäkringsbalken 
(SFB som berör personlig assistans). Utöver dessa tre 
verksamhetsområden finns en administrativ enhet samt medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) under sektorchef. 

Äldreomsorg (ÄO): Ansvarar för hemtjänst, särskilda boenden (SÄBO), 
korttidsboende samt dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom. 

Vård och omsorg (VoO): Ansvarar bland annat för hälso- och 
sjukvårdsinsatser till individer som har rätt till hemsjukvård samt 
rehabinsatser. Under vård och omsorg finns också projekt och 
serviceenheten. 

Socialt stöd: Ansvarar för myndighetsutövning och insatser till barn, 
unga, föräldrar och vuxna samt arbetsmarknadsfrågor. I samarbete med 
Stenungsunds kommun bedrivs också familjerätt, familjerådgivning och 
krismottagning för män och kvinnor. Inom socialt stöd ingår även 
insatser riktade till individer med funktionsvariationer. Det kan 
exempelvis vara insats som gruppbostad, daglig verksamhet, 
korttidsvistelse för barn och unga, avlastning samt ledsagning. Inom 
verksamheten finns också boendestöd. Förutom tidigare nämnda 
verksamheter ansvarar även verksamhetsområdet för 
biståndsbedömning för aktuellt område. 
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1.2  Utmaningar och verksamhetsförändringar 

Orust står, precis som alla andra kommuner, inför stora utmaningar då 
färre personer ska bära ansvaret för att ta hand om en större andel 
äldre befolkning. Orust kommun ligger högt i en jämförelse över landet 
vad gäller andel äldre i åldersgruppen 80 och över. Det kommer att bli 
helt avgörande för kostnadsutvecklingen hur kommunen lyckas 
effektivisera inom äldreomsorgen, ta hjälp av digitala- och 
välfärdstekniska lösningar inom alla områden, utveckla 
frivilligverksamhet, behålla sina kommuninvånare friska, bygga och 
erbjuda ändamålsenliga bostäder på rätt plats och så vidare. 

Vår förmåga att utveckla våra nuvarande medarbetare och rekrytera 
nya kommer över tid vara avgörande för att vi ska kunna leverera 
kommunala tjänster till medborgarna. Svårigheter finns redan nu att 
rekrytera inom sektorns alla verksamhetsområden. Denna utveckling 
kräver även att organisationen blir bättre och mer effektiv för att på så 
sätt minimera rekryteringsbehovet till exempel genom att arbeta med 
arbetsväxling att rätt personer gör rätt saker.  

Det har gjorts flera kompetenshöjande insatser för de statsbidrag som 
kommunen har erhållit. Äldreomsorgslyftet är regeringens satsning för 
att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar 
på heltid inom äldreomsorgen. Satsningen innebär en möjlighet att 
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utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska under en 
tillsvidareanställning med lön på heltid där han eller hon varvar 
utbildning med arbete. Sektorn har också anställt en 
utbildningssjuksköterska med uppdraget som innebär att utbilda, 
stötta, coacha och råda våra medarbetare inom omvårdnad. 

Under 2022 har Pandemin börjat avta och Covid-19 klassas inte längre 
som en samhällsfarlig sjukdom. Det har dock inte inneburit så stora 
förändringar för flertalet inom vård och omsorg då restriktionerna som 
funnits kvarstår. Arbetsmiljön har varit mycket ansträngd för de flesta 
inom sektor omsorg och det syns bland annat på sjuktalen. För att 
arbeta med dessa sjuktal och för att bli en attraktiv arbetsgivare för 
både nuvarande och framtida medarbetare har kommunen valt att 
arbeta med Sunt arbetsliv. Det är en partsammansatt organisation som 
drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges 
Kommuner och regioner (SKR). De har identifierat 8 friskfaktorer som, 
om de används aktivt, systematiskt och långsiktigt ger god arbetsmiljö 
och låg sjukfrånvaro. Utöver detta arbetar sektorn utifrån rutinen med 
att koppla in företagshälsovården vid återkommande sjukfrånvaro. 

Sektorn kommer också att fortsätta att utöka samarbetet med andra 
aktörer såväl internt som externt. En av dessa samarbetsutmaningar är 
hälso- och sjukvård i hemmet som blivit vanligare över tid och kommer 
att öka än mer framöver. I God och nära vård (SOU 2020:19) tydliggörs 
det att det handlar om att hälso- och sjukvård i hemmet har samma 
kvalitetskrav, behov av adekvat resurssättning och kompetens som 
regionens hälso- och sjukvård. Det som skiljer är att det utförs i den 
enskildes hem. Det kommer bli avgörande hur vi på Orust samarbetar 
med andra vårdgivare i regionen. Vi har därför startat upp en process 
tillsammans med vårdcentralen och öppenpsykiatrin med stöd av 
Fyrbodals kommunalförbund, där vi arbetar mot målet: 

 En god och jämlik vård med patienten i fokus 
och underrubrikerna  

            -att jag lätt får kontakt med vården och känner mig trygg i mötet 
            -att jag blir lyssnad på och att mina erfarenheter och åsikter tas 



Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023

6

tillvara 
            -att jag tidigt får stöd och hjälp att må bra i livets olika 
skeenden 

Samarbete kommer vara otroligt viktigt också framöver. Hur vi internt 
samarbetar mellan olika professioner och ser oss som en helhet är en 
nyckel till framgång. I samverkan med sektor Lärande pågår sedan 
2021 ett projekt kring barn och unga med problematisk frånvaro, som 
från och med 2023 kommer ingå i ordinarie verksamhetsutbud. I 
stödverksamheten Klubb Busa som är till för barn och unga som lever i 
en miljö med olika svårigheter i familjen, samarbetar kommunen med 
organisationen Junis.  

Det har under flera år pågått ett omfattande arbete med att sänka 
kostnaderna inom sektor omsorg för att mer ska likna andra 
kommuners. Målet, att påvisa en rimlig nettokostnadsavvikelse i 
förhållande till kommunens förutsättningar, har lyckats mycket väl.   

Arbetet med digitala lösningar fortgår, det är ett stort och 
mångfasetterat arbete som också sker i samarbete med 
digitaliseringsenheten. Att synka ihop behov med möjligheter, krav på 
säkerhet och förmågan till omställning ska gå hand i hand, vilket i sig är 
en utmaning. Med stöd av statsbidrag har sektorn sedan 2021 anställt 
en digitaliseringssamordnare som har ett både strategisk och operativt 
uppdrag.  

Det finns statistik som påvisar att invånare i kommunen har en psykisk 
problematik både som sjukskrivningsorsak bland vuxna samt bland 
barn. Detta är något som bekräftas bland annat av Barn och 
ungdomspsykiatrin (BUP). Kommunen har även en hög andel av 
personer med skyddad identitet som bosätter sig här samt är en 
exportkommun från exempelvis Göteborg för personer/familjer med 
viss problematik vilket är något som bekräftas av polisen. Enligt Kolada 
har även kommunen en hög procent missbruk i relation till jämförbara 
kommuner men däremot inte till riket. 
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För att möta ovanstående utmaningar behöver vi ställa om vårt arbete 
till mer förebyggande och tidiga insatser- från verksamhetsanpassade 
till mer individanpassade. Just nu pågår projektering kring ett nytt 
boende med särskild service för personer med psykisk ohälsa som 
väntas kunna starta våren 2023. Vi projekterar också ett nytt 
korttidsboende för barn och unga med intellektuella 
funktionsvariationer, som också väntas stå klart under 2023. Arbetet 
med att erbjuda boende för hemlösa i kommunen pågår och är en del 
av socialtjänstens uppdrag.  

1.3  Detaljbudget och budgetförändringar 

Sektorn totalt, mnkr Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Intäkter 47,2 46,6 64,9 

Kostnader -477,0 -458,2 -473,9 

Nettokostnader -429,8 -411,6 -408,9 

Budgetram -429,8 -411,6 -408,9 

Avvikelse 0,0 0,0 0,0 

 

Fördelning nettokostnad, 
mnkr 

Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Sektorsövergripande -68,6 -12,5 -11,7 

Vård och Omsorg -40,0 -104,6 -105,5 

Socialt Stöd -173,9 -162,9 -160,7 

Äldreomsorg -147,3 -131,6 131,0 

Sammanfattning -429,8 -411,6 -408,9 

Sektorns beslutade budgetram uppgår till 429,8 mnkr. I dessa medel 
ingår förutom volymökning för hemtjänst om 3,8 mnkr avseende ett 
ökat antal brukare även volymökningar för ekonomiskt bistånd (1,0 
mnkr) samt personlig assistans (2,0 mnkr). 
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De satsningar som är gjorda är; 

 Klubb BUSA, 0,55 mnkr. 
 Samordningsprojekt Lärande, 0,35 mnkr. 
 Projekt Timmerhult, 0,6 mnkr. 
 Kostnadsökning Lifecare IFO, 0,35 mnkr. 

Utöver ovanstående satsningar minskas sektorn ram med 2,1 mnkr som 
en del i de självfinansieringseffekter som beräknades för avseende 
hemmaplanslösningar. Då ombyggnationen av Ågården är försenad kan 
detta innebära svårigheter att nå full beräknad effekt avseende 
kostnadsminskningarna, i vilken utsträckning är däremot svårt att 
överblicka i dagsläget. 

I budgetförutsättningarna äskade även sektorn om ytterligare en tjänst, 
en socialsekreterare, inom barn och unga. Detta för att klara en ökad 
ärendetyngd samt arbetet med hemmaplanslösningarna. Förutom detta 
äskades medel för att kunna kompensera omsorgens enheter för de 
verkliga kostnader som dessa har för sjuklöner, för att på så sätt kunna 
bibehålla personaltätheten. Inget av dessa äskanden beviljades. 

Utöver ovanstående ramförändringar har sektorns ram räknats om med 
justering för prisökning med 2 procent samt löneökning för 2022. Reellt 
har sektorn kostnadsökningar som är betydligt högre än två procent, 
vilket innebär att sektorns totala köpkraft försämras. 

I dagsläget finns inga andra besked än att Regeringens satsningar till 
sektorns verksamhetsområden fortsätter. I budgetpropositionen för år 
2021 beslutade regeringen om ett resurstillskott till äldreomsorgen om 
totalt 4 mdkr, vilket för Orust del innebär cirka 8 mnkr. Statsbidraget 
har stor betydelse för äldreomsorgens möjlighet att klara den tilldelade 
budgeten för kommande år. Flera kostnadsposter planeras att 
finansieras via detta statsbidrag, till exempel omställningen från 
somatik till demensplatser, ökad driftskostnad för trygghetslarm, samt 
andra satsningar för en förbättrad arbetsmiljö inom äldreomsorgen. 
Satsningar som annars hade behövts att äskas medel för alternativt 
genomföras besparingar motsvarande. 

Inför budget 2023 flyttas sektorns Bemanningsenhet och Personalpool 
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och resurser motsvarande (5,8 mnkr) till att organisatoriskt tillhöra 
sektor ledning verksamhetsstöd. 

I budget 2023 genomförs följande förändringar mellan verksamheterna 
inom sektorn; 

 Medlen avseende resursfördelningen för hemtjänst, 54,7 mnkr, 
kommer att flyttas från vård och omsorg till sektorsövergripande. 

 Hemtjänst natt (6,2 mnkr) flyttar från vård och omsorg till 
äldreomsorg 

 3,5 mnkr flyttas från vård och omsorg till socialt stöd avseende 
biståndsenheten SoL. 

1.4  Investeringar 

Inom omsorg planeras endast mindre verksamhetsinvesteringar främst 
avseende digitalisering att genomföras. Däremot planeras, i fastighets 
regi, flera ombyggnationer/anpassningar av fastigheter som ett led att 
utveckla och utöka hemmaplanslösningarna inom sektorn. 
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2 Mål och uppdrag från politiken 

2.1  Målområden: Attraktiv kommun 

2.1.1 Mål: Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Ett gott bemötande är avgörande för hur service och tjänster 
uppfattas. Invånare, företag och besökare känner sig alltid 
välkomna, sedda och korrekt bemötta vid kontakt med 
kommunen. 
 

Det är lätt att ta kontakt och på de mest förekommande frågorna 
får man svar direkt. Tillgängligheten per telefon, e-post och 
digitala tjänster ökar eftersom de prioriteras och utvecklas 
kontinuerligt i alla verksamheter. 
 
Sektor omsorgs beskrivning av målet:  
Sektor omsorg redovisar god kundnöjdhet och tillgänglighet inom 
alla verksamheter och i enlighet med vår övergripande plan är vår 
uppgift att bistå med insatser när behov finns, när den enskilde 
inte har förmåga att tillgodose dessa genom egen försorg. 
Sektorns information visar tydligt för den enskilde vad de kan få 
hjälp med och på vilket sätt.  

Uppdrag 

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

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

 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Gott och respektfullt 
bemötande vid kontakt 
med sektor omsorg 

 95 Bibehålla Bibehålla Bibehålla 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Antal e-blanketter/e-
tjänster gällande 
sektorns tjänster 

 1 Öka Öka Öka 

Tillgänglighet telefon  - Öka Öka Öka 

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

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Orust har välkomnande och trygga miljöer. Kommunen bidrar och 
underlättar för naturliga mötesplatser för social samvaro, rekreation 
och upplevelser. I vår samhällsbyggnadsprocess bygger vi ett samhälle 
tillgängligt för alla. Det finns attraktiva bostäder för olika behov, 
generationer och livsstilar.  
 
Våra verksamheter kännetecknas av god kvalitet. Våra barn och unga 
får en bra start i livet och får med sig kunskaper för framtiden. Vi 
erbjuder stöd samt en trygg och god omsorg till de personer som 
behöver det för att få livet att fungera. Vår myndighetsutövning utförs 
förtroendeingivande och rättssäkert. 
 
Det är enkelt att starta, utveckla och driva företag. Kommunen 
samordnar sina roller gentemot näringslivet och deltar i arbetet med att 
utveckla hållbara branscher samt bidrar till kompetensförsörjning. 
 
Våra medarbetare är goda ambassadörer, synliggör samt sprider 
information och goda värden om Orust. 
 
Sektor omsorgs beskrivning av målet:  
Sektor omsorg har en rättssäker verksamhet med god kvalitet. Våra 
insatser planeras för att stödja och utveckla den enskildes förmåga och 
oberoende samt bidrar till den enskildes möjligheter att leva ett värdigt 
liv. 
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Uppdrag 

c) Kaprifolgårdens Café Tittin öppnas upp för att skapa möjligheter för äldre personer att i 
gemenskap äta en god måltid. 

 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg 
- trygghet, andel (%) 

85 87 Öka Öka Öka 

Brukarbedömning 
boende LSS totalt -
 Brukaren känner sig 
trygg med alla i 
personalen, andel (%) 

80 - Öka Öka Öka 

Brukarbedömning 
daglig verksamhet LSS 
- Brukaren får 
bestämma om saker 
som är viktiga, andel 
(%) 

- - Bibehålla Bibehålla Bibehålla 

Vunna 
överklaganden % 

95 100 85 85 85 

2.2 Målområden: Hållbart samhälle 

2.2.1 Mål: En miljömässig hållbar utveckling 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Kommunen bidrar till en miljömässig hållbar utveckling genom att 
stötta de som lever, besöker och verkar i kommunen att agera mer 
hållbart. Det görs till exempel genom att utveckla kommunalt vatten 
och avlopp, miljötillsyn och miljöprojekt, samhällsplanering, utbildning, 
upphandling, avfallshantering samt att verka för klimatsmart resande 
och förbättrad infrastruktur såsom till exempel nya gång- och 
cykelvägar. Kommunens natur- och vattenområden värnas och 
utvecklas. 
 
Våra verksamheter arbetar med miljöfrågor i vardagen och med att 
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minska sin miljöpåverkan. Utgångspunkten i arbetet är de nationella 
miljömålen och kommunens klimatlöfte. 
 
Sektor omsorgs beskrivning av målet: 
Sektor omsorg bidrar till en miljömässig hållbar utveckling genom en 
ökad digitalisering och ökad medvetenhet kring agenda 2030. 
 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Minskat matsvinn 195 - Minska Minska Minska 

Antal kg insamlat vid 
strandstädning 

- 9 639 Öka Öka Öka 

Antal digitala lösningar 
som minskar resande 
och miljöpåverkan 

- - Öka Öka Öka 

2.2.2 Mål: En social hållbar utveckling 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Faktorer som en trygg miljö, studier, egen försörjning, meningsfullhet 
och god hälsa är grundförutsättningar för ett gott liv. 
 
Allt fler lider av psykisk ohälsa, framförallt fler barn och unga. Genom 
att vi satsar på fler förebyggande åtgärder och tidiga insatser minskar 
konsekvenserna för såväl den enskilda individerna som det framtida 
välfärdssamhället. 
 
Sektor omsorgs beskrivning av målet: 
Sektor omsorg värnar om ett effektivt nyttjande av kommunens 
resurser genom en hållbar planering där behovet av tidiga och 
förebyggande insatser särskilt beaktas. Genom samverkan får den 
enskilde en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. 

Uppdrag 

Varje sektor tar fram en nulägesbeskrivning med de insatser som görs utifrån barnkonventionen 
med barn och ungas delaktighet samt identifierar utvecklingsområden. 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Antal personer som går 
från socialt 
andrahandskontrakt till 
eget kontrakt.* 

- - Öka Öka Öka 

Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 

5,1  

(2019) 
- Minska Minska Minska 

Invånare 0-19 år i 
ekonomiskt utsatta 
hushåll, andel (%) 

5,8 

(2020) 
- Minska Minska Minska 

2.3 Målområden: Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 Mål: Kompetensförsörjningen ska tryggas genom fokus på ett 

hållbart arbetsliv 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Orust kommuns arbetsmiljöarbete leder till att alla medarbetare känner 
trivsel, engagemang och arbetsglädje på sin arbetsplats som därmed 
bidrar till ett gott resultat och att sjukfrånvaron sänks. 
 
En hög motivation, delaktighet och en positiv känsla när man går till 
jobbet ger stolta medarbetare och goda förutsättningar till utveckling 
av verksamheten. Stolta och kompetenta medarbetare är de bästa 
ambassadörerna för kommunen. 
 
Sektor omsorgs beskrivning av målet: 
Inom sektor omsorg ska ledare och medarbetare tillsammans ta ansvar 
för en god arbetsmiljö. Sektorn bedriver ett tydligt och tryggt ledarskap 
där medarbetarna utvecklas, där initiativ tas och lärdomar sprids 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
Sektor Omsorg (%) 

14,7 14,2 Minska Minska Minska 

Medarbetarengageman
g (HME) Sektor 
omsorg - Totalindex 

78 - Öka Öka Öka 

Medarbetarengageman
g (HME) Sektor 
omsorg - 
Motivationsindex 

81 - Öka Öka Öka 

Medarbetarengageman
g (HME) Sektor 
omsorg -
 Styrningsindex 

81 - Öka Öka Öka 

Medarbetarengageman
g (HME) Sektor 
omsorg -
 Ledarskapsindex 

79 - Öka Öka Öka 
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1 Verksamheten 

1.1  Grunduppdraget 

Räddningstjänst förebygger olyckor och ansvarar för operativ 
räddningstjänstverksamhet samt fordonsstrategiska frågor. 
Verksamhetsstöd samordnar och driver kvalitetsarbete, internkontroll, 
information/kommunikation, utredningar/juridiska frågor samt 
administration rörande utskott och samverkan. 
Mark och exploatering ansvarar för exploateringar, kommunens 
markinnehav. Tillhandahåller båtplatser, hamnanläggningar och 
förvaltar parkeringar. 
Kost och lokalvård tillhandahåller lokalvård och erbjuder näringsriktig 
god mat samt ansvarar för personalrummets drift i kommunhuset. 
Fastighet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler/fastigheter och 
administrerar bostadsanpassning. 
Plan, bygg och miljö består av tre enheter. Plan arbetar med översikts- 
och detaljplanering. Byggenheten har enligt PBL ansvar för prövning 
och hantering av lov, anmälan, besked och tillsyn. Byggnadsnämnden 
ansvarar bland annat för frågor om startbesked, slutbesked, att 
fastställa kontrollplaner, godkänna kontrollansvariga samt anordna 
tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd när det gäller den 
fortsatta byggprocessen. Miljöenheten har följande 
verksamhetsområden: livsmedel, serveringstillstånd, miljö- och 
hälsoskydd, naturvård och miljöövervakning samt gemensamma 
stödfunktioner. Miljöenheten är lokal tillsynsmyndighet för 
livsmedelskontrollen. Enheten fullgör kontrollansvaret enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel. 
Kultur- och fritid består av tre enheter, kultur, fritid och bibliotek. 
Bibliotek erbjuder kunskap och kulturupplevelser genom 
biblioteksverksamheten. Fritid skapar mötesplatser för ungdomar på 
kommunens båda fritidsgårdar och stimulerar föreningslivet. 
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1.2  Utmaningar och verksamhetsförändringar 

Orust är en kommun i utveckling som står mitt i och inför stora 
investeringar. Bostadsförsörjningsprogrammet fokuserar på tillväxt i 
våra tätorter. Tillväxten kräver att planeringen av bostäder, 
arbetsplatser och verksamheter integreras med hållbara 
infrastrukturlösningar liksom lösningar på klimathot och 
översvämningsproblematik. Stora investeringar ställer krav på samtliga 
delar inom organisationen vad gäller ledarskap, kompetens, verktyg och 
resurser men inte minst samverkan inom och utanför organisationen. 
Kärnverksamheterna har lagkrav på olika utformning av 
verksamhetslokaler, miljölagstiftning ställer krav på VA-området och 
renhållning. 

Kompetensförsörjningen är väsentlig inom hela sektorn. De olika 
delarna inom sektorn är beroende av varandra för att åstadkomma en 
bra samhällsutveckling. Flera tjänster påverkas av det som händer i 
omvärlden och på arbetsmarknaden konkurrerar vi om arbetskraft både 
med privata näringslivet och kommunerna i regionen. Omvärlden ställer 
allt högre krav och den tekniska utvecklingen kräver högre kompetens. 
Genom att arbeta på nya sätt och öka samverkan med andra kommuner 
skapas ytterligare möjligheter att klara verksamhet med bibehållen 
kvalitet. 

Inom flerårsplaneperioden bör ställningstagande tas om framtida 
organisation/lokalisering av Räddningstjänsten, eftersom dagens 
struktur är långtifrån optimal med tre brandstationer ur ett rekryterings 
och effektivitets perspektiv. Trenden att allt fler unga mår dåligt är 
alarmerande och sektorsövergripande samarbete för målgruppen 
behöver fortsätta att utvecklas. Här bör föreningslivet ses som en 
resurs som kan ge både trygghet och mening. 

Orust ska vara en trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och 
verka i. Arbete med fler trivselhöjande åtgärder i våra tätorter ska bidra 
till en attraktivare och mer omtyckt kommun. Sektorn arbetar med 
uppbyggnad av en parkenhet som på olika sätt har till uppgift att arbeta 
med trivselhöjande åtgärder i våra tätorter. 

Tillsammans arbetar vi med att utveckla och skapa förutsättningar för 
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goda livsmiljöer för nuvarande och kommande medborgare. Inom 
sektorn pågår ett utvecklingsarbete för en ökad samverkan så att 
samhällsbyggnadsprocessen fungerar effektivt. En viktig del är att 
arbeta med effektiva planprocesser och en effektiv 
bygglovshandläggning utan att tappa bort rättssäkerheten och 
professionaliteten. 

Arbetet med att planera, bygga och förvalta påverkar många 
medborgare vilket gör att det finns ett stort intresse kring vad som är 
på gång men även på vilket sätt dessa frågor hanteras. Genom att 
arbeta professionellt med ett gott bemötande ökar medborgarnas 
förtroende för verksamheten. 

  



Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023

7

 

1.3  Detaljbudget och budgetförändringar 

Sektorn totalt, mnkr Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Intäkter 176,7 176,3 179,3 

Kostnader -257,6 -252,7 -251,7 

Nettokostnader -80,9 -76,4 -72,4 

Budgetram -80,9 -76,4 -76,2 

Avvikelse 0,0 0,0 3,8 

 

Fördelning nettokostnad, 
mnkr 

Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Sektorsövergripande -5,0 -4,7 1,1 

Plan -6,0 -5,9 -1,2 

Bygg och bostadsanpassning -6,9 -6,9 0,0 

Miljö -6,0 -5,6 0,1 

Kultur och Fritid -23,6 -22,6 1,0 

Räddningstjänst -17,2 -16,6 0,0 

Mark och exploatering -11,4 -9,7 3,2 

Hamn och parkering -3,4 -3,2 0,5 

Summa exkl. Fastighet, Kost 
och lokalvård 

-79,5 -73,2 4,7 

Fastighet -1,0 -0,8 0,0 

Kost och lokalvård -0,5 -0,5 -0,9 

Sammanfattning -80,9 -76,4 3,8 

Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 mnkr för år 2023 för 
att höja investeringsbidraget till våra viktiga föreningar och 
förstärkningar inom miljö- och bygglovsenheten. Förstärkning sker till 
miljöenheten för att höja servicenivån och till bygglovsenheten för att 
fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta näringslivets och 
kommunmedlemmarnas förväntningar. Likt vissa personalgrupper inom 
sektor omsorg får medarbetare inom kost och lokalvården en 
arbetsmiljösatsning på arbetsskor. 
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Sektor samhällsutveckling har totalt bidragit med -1,2 mnkr för att 
finansiera en del av kontaktcenter där -0,4 mnkr av dessa belastar 
affärsdrivande verksamhet. 

För övrigt har internräntan justerats från 1 % till 1,5 % vilket medför att 
budgetramen ökar. Påslag för personalomkostnader höjs vilket även 
det bidrar till ökad budgetram. 

Från 2023 flyttas ansvaret för verksamheten bostadsanpassning från 
Fastighet till Bygglovsverksamheten. 
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1.4  Investeringar 

De investeringar av större karaktär som pågår eller planeras för 2023 är 
byggnation av Ellös förskola, start av projekt Svanesunds förskola, 
ombyggnad till korttidsvård Mollösund samt ombyggnation Ågården. 

Projektnamn 1-5 mnkr 

Förstärkningsåtgärder ån etapp 2 

Strategiska markinköp 

Cykelväg Lövås (Trafikverket bygger) 

Mindre ombyggnad Herrgården 

Modulboende 

Flytbryggor Gullholmen 

Parkering båtbyggargymnasiet 

Exploatering, Gata Svanesund norra 
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2 Mål och uppdrag från politiken 

2.1  Målområden: Attraktiv kommun 

2.1.1 Mål: Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Ett gott bemötande är avgörande för hur service och tjänster uppfattas. 
Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och 
korrekt bemötta vid kontakt med kommunen. 
 
Det är lätt att ta kontakt och på de mest förekommande frågorna får 
man svar direkt. Tillgängligheten per telefon, e-post och digitala 
tjänster ökar eftersom de prioriteras och utvecklas kontinuerligt i alla 
verksamheter. 
 
Sektor samhällsutvecklings beskrivning av målet:  
Vi ska ge ett gott bemötande, tillhandahålla bra öppettider till våra 
besökande verksamheter, god tillgängligheten och ha korta 
handläggnings- och svarstider. Sektorn fortsätter att utveckla digitala 
tjänster och teknik. 

Uppdrag 

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

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

 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Handläggningstid 
(median) från 
inkommen ansökan till 
beslut för bygglov för 
nybyggnad av en- och 
tvåbostadshus, antal 
dagar 

172  Minska Minska Minska Kolada 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Antal nya e-tjänster -  Öka Öka Öka 
Egen 

undersö
kning 

Handläggningstid, 
ärenden från 
kontaktcenter (inom 48 
h) 

   48  48 48 
Egen 

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

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Orust har välkomnande och trygga miljöer. Kommunen bidrar och 
underlättar för naturliga mötesplatser för social samvaro, rekreation 
och upplevelser. I vår samhällsbyggnadsprocess bygger vi ett samhälle 
tillgängligt för alla. Det finns attraktiva bostäder för olika behov, 
generationer och livsstilar.  
 
Våra verksamheter kännetecknas av god kvalitet. Våra barn och unga 
får en bra start i livet och får med sig kunskaper för framtiden. Vi 
erbjuder stöd samt en trygg och god omsorg till de personer som 
behöver det för att få livet att fungera. Vår myndighetsutövning utförs 
förtroendeingivande och rättssäkert. 
 
Det är enkelt att starta, utveckla och driva företag. Kommunen 
samordnar sina roller gentemot näringslivet och deltar i arbetet med att 
utveckla hållbara branscher samt bidrar till kompetensförsörjning. 
 
Våra medarbetare är goda ambassadörer, synliggör samt sprider 
information och goda värden om Orust. 
 
Sektor samhällsutvecklings beskrivning av målet:  
Alla våra verksamheter ska leverera verksamhet av god kvalitet och 
man ska känna sig trygg och välkommen vid besök i våra offentliga 
miljöer. Beslut och handläggning av ärenden ska ske professionellt och 
rättssäkert med hög service. Sektorn ska främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö. Vi ska aktivt sprida goda resultat och 
genom gott ambassadörskap profilera Orust som en kommun med 
samhällsutveckling i fokus. 

Uppdrag 

c) Kaprifolgårdens Café Tittin öppnas upp för att skapa möjligheter för äldre personer att i 
gemenskap äta en god måltid. 
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Uppdrag 

d) Hyresrätter ska prioriteras vid markanvisningar. 

f) Utred en breddning av kulturhuset Kajutans verksamhet med tillhörande scenutbyggnad. 

g) Parkenheten fortsätter att utvecklas med fokus på utomhusmiljön och trivselhöjande 
åtgärder i våra fyra tätorter. 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Färdigställda bostäder 
i småhus under året, 
antal/1 000 invånare 

1,43 - Öka Öka Öka Kolada 

Färdigställda bostäder 
i flerfamiljshus under 
året, antal/1 000 
invånare 

1,63 - Öka Öka Öka Kolada 

Vunna 
överklaganden % 

100 75 85 85 85 
Egen 

undersö
kning 

Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) - Bygglov -
 Totalt, NKI 

- - Öka Öka Öka Kolada 

Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) -
 Livsmedelskontroll -
 Totalt, NKI 

- - Öka Öka Öka Kolada 

Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) -
 Markupplåtelse -
 Totalt, NKI 

- - Öka Öka Öka Kolada 

Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) - Miljö- och 
hälsoskydd - Totalt, 
NKI 

- - Öka Öka Öka Kolada 

Andel mötesplatser 
ska öka 

- - Öka Öka Öka 
Egen 

undersö
kning 
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2.2 Målområden: Hållbart samhälle 

2.2.1 Mål: En miljömässig hållbar utveckling 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Kommunen bidrar till en miljömässig hållbar utveckling genom att 
stötta de som lever, besöker och verkar i kommunen att agera mer 
hållbart. Det görs till exempel genom att utveckla kommunalt vatten 
och avlopp, miljötillsyn och miljöprojekt, samhällsplanering, utbildning, 
upphandling, avfallshantering samt att verka för klimatsmart resande 
och förbättrad infrastruktur såsom till exempel nya gång- och 
cykelvägar. Kommunens natur- och vattenområden värnas och 
utvecklas. 
 
Våra verksamheter arbetar med miljöfrågor i vardagen och med att 
minska sin miljöpåverkan. Utgångspunkten i arbetet är de nationella 
miljömålen och kommunens klimatlöfte. 
 
Sektor samhällsutvecklings beskrivning av målet: 
Sektor samhällsutveckling skapar förutsättningar för en hållbar 
utveckling och ett hållbart liv genom att utveckla kommunalt vatten- 
avlopp, miljötillsyn och miljöprojekt, samhällsplanering, 
avfallshantering, hållbara offentliga måltider, avfallshantering, 
förbättrad infrastruktur som till exempel nya gång- och cykelvägar. Vi 
fortsätter effektivisera energiförbrukningen i våra fastigheter och i våra 
producerande verksamheter som VA/Renhållning och minska 
klimatavtrycket i fordonsparken. 

Uppdrag 

j) Arbeta fram innovativa lösningar för att utveckla cykelleder där det är fysiskt och 
ekonomiskt möjligt. 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Energianvändning i 
kommunens ägda 
fastigheter (MWh/år) 

9 419 - 9 300 9 200 9 100 
Egen 

undersö
kning 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens 
verksamhet, andel (%) 

59 57 Öka Öka Öka Kolada 

Fossiloberoende 
fordon i 
kommunorganisatione
n, andel (%) 

36,64 - Öka Öka Öka Kolada 

 

 
 
 
 

2.2.2 Mål: En social hållbar utveckling 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Faktorer som en trygg miljö, studier, egen försörjning, meningsfullhet 
och god hälsa är grundförutsättningar för ett gott liv. 
 
Allt fler lider av psykisk ohälsa, framförallt fler barn och unga. Genom 
att vi satsar på fler förebyggande åtgärder och tidiga insatser minskar 
konsekvenserna för såväl den enskilda individerna som det framtida 
välfärdssamhället. 
 
Sektor samhällsutvecklings beskrivning av målet: 
Sektorn skapar mötesplatser som är tillgängliga, inkluderande och 
välkomnande för att ge ett socialt sammanhang för alla människor. 
Människor behöver människor och Orust kommun är en plats för alla. 
Ute, inne, stilla eller i rörelse. Vi fortsätter att utveckla förebyggande 
och främjande insatser gentemot ungdomar och äldre både via 
mötesplatser, gruppverksamhet och uppsökande. Kultur och bibliotek 
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arbetar aktivt med programverksamhet, brett utbud och en öppen 
mötesplats för alla grupper i samhället. 

Uppdrag 

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

 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 
antal/inv 7-20 år 

  Öka Öka Öka Kolada 

Publika 
aktivitetstillfällen -
 aktivitet, totalt antal 

  650 650 650 Annan 

Antal aktiviteter inom 
fritid 

  Öka Öka Öka 
Egen 

undersö
kning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Målområden: Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 Mål: Kompetensförsörjningen ska tryggas genom fokus på ett 

hållbart arbetsliv 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Orust kommuns arbetsmiljöarbete leder till att alla medarbetare känner 
trivsel, engagemang och arbetsglädje på sin arbetsplats som därmed 
bidrar till ett gott resultat och att sjukfrånvaron sänks. 
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En hög motivation, delaktighet och en positiv känsla när man går till 
jobbet ger stolta medarbetare och goda förutsättningar till utveckling 
av verksamheten. Stolta och kompetenta medarbetare är de bästa 
ambassadörerna för kommunen. 
 
Sektor samhällsutvecklings beskrivning av målet: 
Inom sektor samhällsutveckling ska ledare och medarbetare 
tillsammans ta ansvar för en god arbetsmiljö och verksamhetens 
utveckling. Vi ska bedriva ett tydligt och tryggt ledarskap där 
medarbetarna utvecklas till medledare där initiativ tas och lärdomar 
sprids. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
Sektor 
samhällsutveckling (%) 

6,7 9,4 8 8 8 
Egen 

undersö
kning 

Medarbetarengageman
g (HME)  Sektor 
samhällsutveckling -
 Totalindex 

80  81 81 81 
Egen 

undersö
kning 

Medarbetarengageman
g (HME) Sektor 
samhällsutveckling -
 Ledarskapsindex 

82  82 82 82 
Egen 

undersö
kning 
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3 Sektorns verksamhetsplan 

Inom flerårsplaneperioden kommer sektorn gemensamt arbeta med 
följande aktiviteter för ökad måluppfyllelse. 

Mål: Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

 Utbildning inom rättshaveristiskt beteende 
 Genomgång av mallar och fraser avseende beslut. Använda sig 

av klarspråk. 
 Systematiskt följa upp och analysera statistik från kontaktcenter, 

för att kunna leverera god service. 
 Ta fram en plan för digitaliseringsarbetet inom sektorn 
 Digital kvalitetskontroll inom lokalvården 

 

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

 Arbeta med marknadsföring och informationskampanjer inom 
fritidsverksamheten 

 Dialog med föreningar och bjuda in till dialoger gällande 
föreningsstöd 

 LSS-verksamhet inom fritid 
 Utveckla mötesplatser 
 Utveckla gång- och cykelvägar 
 Medverka på mässor avseende markanvisningar 
 Utveckla projektorganisationen 
 Utveckla projektstyrningsverktyg 
 Utse företagsrepresentanter inom plan, bygg, miljö, mex 
 Öppethus på bygglovsenheten för rådgivning med mera 
 Översyn av utomhusbelysning 
 Åtgärder till följd av trygghetsvandringar 
 Ombyggnation av två hamntoaletter för tillgänglighetsanpassning 
 Utveckla evenemangskalendern digitalt 
 Digitala medborgardialoger 
 Digitalisering av detaljplaner 

 

Mål: En miljömässig hållbar utveckling 

 Revidering av cykelstrategin 
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 Solel på kommunens fastigheter 
 Revidering av energi- och klimatstrategin 
 Minskad matsvinn 

 

Mål: En social hållbar utveckling 

 Fortsätta utveckla utbudet av aktiviteter för såväl unga som äldre 
 Fortsätta samarbetet med STO-kommunerna 
 Möte över gränserna mellan skola, socialtjänst, polis, fritid 
 Fältarbete 
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Mål: Kompetensförsörjningen ska tryggas genom fokus på ett 
hållbart arbetsliv 

 ChefSAM – 2 gånger om året gemensamma chefsdagar för alla 
inom sektorn 

 Handlingsplan för HME 
 Handlingsplan för arbetsmiljöbokslutet 
 Kompetensutvecklingsplan 
 Enhets/sektors gemensamma aktiviteter, minst 1 gemensam 

träff



  
 
 

 
 
 
 
 
 
Uppdragsdokument för 

2023-2025 och 
detaljbudget 2023 

 
Affärsdrivande verksamhet 

2022-11-01 
 

  



Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023

2

Innehållsförteckning 

1 Verksamheten .......................................................................................3 

1.1 Grunduppdraget ..................................................................................3 

1.2 Utmaningar och verksamhetsförändringar .....................................3 

1.3 Detaljbudget och budgetförändringar .............................................4 

1.4 Investeringar ........................................................................................5 

 

  



Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023

3

1 Verksamheten 

1.1  Grunduppdraget 

Affärsdrivande verksamheter omfattar Renhållning, Vatten- och 
avlopp (anläggning) och Vatten- och avlopp (ledningsnät). 

  

 
  

1.2  Utmaningar och verksamhetsförändringar 

Orust står inför stora investeringar, likt många andra kommuner. 
Kärnverksamheterna har lagkrav på olika utformning av 
verksamhetslokaler, miljölagstiftning ställer krav på VA-området och 
renhållning. Stora investeringar ställer krav på profession i allt från 
organisation, ledarskap, kompetens, verktyg och resurser och här 
behövs ett systemteoretiskt grepp. 

Kompetensförsörjningen är väsentlig inom teknisk sektor för att klara 
bibehållen kvalitet. Omvärlden ställer allt högre krav och den tekniska 
utvecklingen kräver högre kompetens för en större andel personal än 
tidigare. 
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1.3  Detaljbudget och budgetförändringar 

Tabell Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp, mnkr Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Intäkter 56,5 53,8 58,2 

-varav över-/underuttag 0,0 0,0 5,9 

Kostnader -56,5 -53,8 -58,2 

-varav personalkostnader -16,1 -15,5  

-varav lokalkostnader -0,4 -0,4  

Resultat efter justering över-
/underuttag 

0,0 0,0 0,0 

Resultatfond vid årets början 16,7 10,8 10,8 

Årets över-/underuttag   5,9 

Resultatfond efter justering 
över-/underuttag 

16,7 10,8 16,7 

Vatten och avlopp 

VA-verksamheten är mitt uppe i genomförandet av stora investeringar. 
För att klara de kommande kapitalkostnaderna så behöver taxan 
justeras. Läget i världen har under 2022 förändrats och har medfört 
dyrare materialkostnader, ökade kostnader för energi och drivmedel 
samt högre transportkostnader. Va-verksamheten jobbar aktivt med att 
hålla nere kostnaderna samt genomlysning av intäkterna. 

För att möta den nuvarande inflationen justeras taxan med 5 % på både 
brukningsavgifter samt anslutningsavgifter. 
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Tabell Renhållning 

Renhållning, mnkr Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Intäkter 46,9 41,8 44,3 

-varav över-/underuttag 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -46,9 -41,8 -44,3 

-varav personalkostnader -5,5 -6,4  

-varav lokalkostnader 0,0 0,0  

Resultat efter justering över-
/underuttag 

0,0 0,0 0,0 

Resultatfond vid årets början 1,7 1,7 1,7 

Årets över-/underuttag    

Resultatfond efter justering 
över-/underuttag 

1,7 1,7 1,7 

Renhållning 

Nuvarande avtal för insamling av hushållsavfall samt slamtömning 
gäller till och med 2027-01-31. Prisreglering sker årligen utifrån aktuellt 
avfallsindex. Från januari till september 2022 har detta index stigit 10 % 
respektive 15%. Beräkning inför justering av taxa för 2023 är gjord 
utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av 
drivmedelskostnader är ovissa under rådande omständigheter vilket 
innebär att verksamheten behövt göra ett antagande inför 2023. Med 
8 % höjning av taxa avseende hushållsavfall och slamtömning beräknas 
verksamheten klara kostnadsökning 2023, med hjälp av tidigare 
fonderade medel. 

De mest kostnadsdrivande för återvinningscentralen och 
verksamhetsavfall 2023 förväntas vara avtalen för transporter, som 
årligen regleras av avfallsindex inkl. drivmedel. Från januari till 
september 2022 har detta index stigit 14 % Beräkning inför justering av 
taxa för 2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas 
mycket av drivmedelskostnader är ovissa under rådande 
omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett 
antagande inför 2023. Med 8 % höjning av taxor för återvinningscentral 
och verksamhetsavfall beräknas verksamheten klara kostnadsökning 
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2023, med hjälp av tidigare fonderade medel. 

1.4  Investeringar 

Vatten och avlopp 

De investeringar av större karaktär som planeras 2023 är fortsatt 
arbete med utbyggnad av VA-länk Väst, ombyggnad Ellös 
Avloppsreningsverk, VA-länk Varekil-Ellös, VA fritidshusplanerna 
Svanesund samt VA Tuvesvik-Ellös. 

Renhållning 

Den investering av större karaktär som planeras 2023 åtgärder enligt 
ÅVC-utredning. 

Projektnamn 1-5 mnkr 

VA Svanesund centrum norra 

VA Lunden/Bön 

Ledningsnätsrenovering Henån 

Byte vattenservis (gjutjärn) Ellös 
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1 Verksamheten 

1.1  Grunduppdraget 

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

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

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

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

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

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



Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023

5

måste också till för att klara framtidens utmaningar. 

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

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

Sektorn totalt, mnkr Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Intäkter -11,1 10,6 11,6 

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

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

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

Avvikelse 0 0 -0,7 

 

Fördelning nettokostnad, 
mnkr 

Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Sektorsövergripande -5,5 -5,3 0,4 

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

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

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

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

Digitaliseringsenhet -16,9 -16,1 0 

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

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

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

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

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

1.4  Investeringar 

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

Projektnamn 1-5 mnkr 

Nätverk, switchar och accesspunkter 1,7 mnkr 

Kommuninvest 1,5 mnkr 

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

2.1 Målområden: Attraktiv kommun 

2.1.1 Mål: Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

Beskrivning av mål 

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

Uppdrag 

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

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

 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

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

80 - 87 88 89 Kolada 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

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

46 - 54 70 75 Kolada 

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

75 - 80 85 90 Kolada 

Antalet nya e-tjänster i 
kommunen (st) 

20 9 (aug) 15 15 15 
Egen 

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

Beskrivning av mål 

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

Uppdrag 

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

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

 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Vunna 
överklaganden % 

100 
100 

(aug) 
85 85 85 

Egen 
undersö

kning 

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

64  

(år 2018) 
- Öka Öka Öka Annan 

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

- - Öka Öka Öka Annan 

Antal inlägg på sociala 
medier (st) 

- - Öka Öka Öka Annan 

2.2 Målområden: Hållbart samhälle 

2.2.1 Mål: En miljömässig hållbar utveckling 

Beskrivning av mål 

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

Uppdrag 

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

2.2.2 Mål: En social hållbar utveckling 

Beskrivning av mål 

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



Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023

14

att ställa sociala krav i upphandlingar, där det är möjligt. 
 

 

Uppdrag 

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

 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

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

11  

(år 
2019) 

- Minska - - 
Egen 

undersö
kning 

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

15  

(år 2019) 
- Minska - - 

Västra 
Götalan
dsregion

en 

2.3 Målområden: Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 Mål: Kompetensförsörjningen ska tryggas genom fokus på ett 

hållbart arbetsliv 

Beskrivning av mål 

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

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
totalt, (%) 

9,6 
11,5 
(aug) 

Minska Minska Minska Kolada 

Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
Sektor ledning och 
verksamhetsstöd (%) 

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

undersö
kning 

Medarbetarengageman
g (HME) totalt 
kommunen -
 Totalindex 

80 - 81 81 82 Kolada 

Medarbetarengageman
g (HME) Sektor 
ledning och 
verksamhetsstöd - 
Totalindex 

82 - 82 82 82 
Egen 

undersö
kning 

Medarbetarengageman
g (HME) totalt 
kommunen -
 Motivationsindex 

80,92 - 81 81 82 Kolada 

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

79,42 - 80 80 81 Kolada 

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

78,92 - 81 81 82 Kolada 

Heltidsarbetande 
månadsavlönade, 
kommun, andel (%) 

66,55 - Öka Öka Öka Kolada 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

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

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

undersö
kning 
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3 Sektorns verksamhetsplan 

Administrativa enheten 

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

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

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

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

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

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

Digitaliseringsenheten  

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

Nya förbättrade funktioner för kontohantering ska införas under 2023. 

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

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

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

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

Ekonomienheten 

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

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

HR-enheten 

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

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

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

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

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

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

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

Utvecklingsenheten 

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

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

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

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

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

 Förstudie och underlag inför upphandling av turistbolag kommer 
att färdigställas. 

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

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

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

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

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

 Ny översiktsplan skall ut på samråd under 2023 

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

1.1  Grunduppdraget 

Förskola: På Orust finns sju kommunala förskolor samt tre förskolor 
som drivs i enskild regi. En av de kommunala förskolorna har 
barnomsorg på obekväm arbetstid ”nattis”. I kommunal regi finns också 
en öppen förskola som finns inom familjecentralen. 

Grundskola: Fyra kommunala grundskolor varav två F-
6+skolbarnomsorg och två F-9+skolbarnomsorg. I enskild regi drivs tre 
grundskolor. I kommunal regi finns också en grundsärskola. 

Gymnasium: Orust gymnasieskola tillhandahåller enbart 
introduktionsprogrammet (IM) och elevantalet är per oktober 2022, 19 
inskrivna elever. Flest elever är inskrivna inom inriktningen 
Språkintroduktion detta läsår. Majoriteten av gymnasieeleverna 
studerar i Uddevalla eller i Stenungsund, men flera elever finns även i 
andra delar av Sverige. 

Vuxenutbildning: Inom vuxenutbildning på Orust samsas flera olika 
verksamheter; grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 
vuxenutbildning, SFI och lärcentrum. Orust kommun erbjuder ett fåtal 
yrkesutbildningar inom vuxenutbildning men i den mån 
yrkesutbildningar är aktuella som inte finns inom kommunen köps plats 
externt, främst från grannkommunerna. Särvux erbjuds via Uddevalla 
kommun. Enstaka kurser erbjuds också på distans via NTI. 

Kulturskola: Inom Orust kulturskola finns instrumentundervisning, 
sång, dans och drama. 

Frivilliga verksamheter: Inom förskolan finns två icke obligatoriska 
verksamheter. Barnomsorg på obekväm arbetstid ”nattis” och öppna 
förskolan som är en del av familjecentralen. I okt 2022 är 17 barn i 
åldern 1-12 år är inskrivna på nattis. Öppna förskolan är en populär 
mötesplats för många föräldrar med yngre barn. Inom sektor lärande 
finns dessutom Kulturskolan som är en frivillig verksamhet. 

1.2  Utmaningar och verksamhetsförändringar 

Sektor lärande har fortsatt en hög behörighet och har genom tidigare 
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höga rankingar på skolmätningar skapat sig ett bra varumärke vid 
rekryteringar men det finns givetvis ett framtida hot om brist på och 
konkurrens om kompetent personal. Det kommer för sektorn innebära 
en stor utmaning att behålla och rekrytera. Detta gör att det blir allt 
viktigare att behålla det som gör det attraktivt att arbeta på Orust. 

Sektorn har tagit ytterligare steg i sin digitala utveckling under den 
rådande pandemin. Lärare och elever har i skarpt läge fått utmanas i 
att undervisas med hjälp av digitala verktyg. Till starten av 
höstterminen har sektorn bytt lärplattform och 
elevadministrationssystem. Syftet med bytet är att få ett mer komplett 
verktyg som kan omfatta samtliga delar inom sektorn. Vidare innebär 
det att våra vårdnadshavare, elever och personal kommer att kunna 
jobba i ett system istället för att hänvisas till flera. Vidare ser vi att det 
över tid kommer bli en lägre kostnad. 

Sektorn jobbar med att minska diskrepansen mellan pojkar och flickors 
betygsresultat. Det är ett arbete som består av många delar. Dels 
jobbar vi med riktad kompetensutveckling samt att ett arbete pågår på 
samtliga enheter att förändra vårt sätt att undervisa så att vi kan få till 
en förbättring av pojkarnas resultat. 

Precis som övriga kommuner har Orust en stor frånvaro bland eleverna. 
Detta är något som sektor lärande tillsammans med Socialtjänsten 
jobbar förebyggande kring. Kommunen har en hög andel föräldrar med 
psykisk ohälsa och därför behöver vi få till insatser riktade mot denna 
grupp då vi kan se att barn med problematisk frånvaro ibland kan 
härledas till att de lever med föräldrar som lider av psykisk ohälsa. 
Sektorn har ett pågående projekt tillsammans med Socialtjänsten där vi 
jobbar för att hitta bra strukturer för att nå dessa elever och deras 
föräldrar. Vidare pågår ett förebyggande arbete med elevhälsan kring 
närvaro där sektorn nu under hösten förändrar våra rutiner. Vi vet att 
närvaron är så viktig för att våra elever ska nå målen. 

Skolverket har i sina allmänna råd angett att barngrupperna i förskolan 
ska vara i intervallet 6-15 barn beroende på ålder. Traditionellt är en 
barngrupp på 18-20 barn. Det är en stor utmaning att hitta former för 
detta utan att det blir kraftigt kostnadsdrivande, både för lokaler och 
personal. Ett arbete pågår med att organisera för mindre barngrupper. 
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Det är svårt med nuvarande resurser då våra barn är långa vistelsetider 
och därför räcker helt enkelt inte mängden pedagoger till för att klara 
uppdraget. Ska målet nås kommer det att krävas mer personal inom 
förskolan. 

Flera statliga satsningar pågår inom vuxenutbildningen, för att öka 
utbudet och tillgängligheten. Orusts vuxenutbildning ingår i regionala 
nätverk och jobbar tillsammans med kringliggande kommuner med att 
försöka öka utbud och tillgänglighet. Vårt Lärcentrum har fått en ökat 
antal studerande och just nu är det 55 studerande som är knutna till 
oss. För att nämna något så påbörjade 15 personer en 
förskollärarutbildning via Karlstads universitet genom vårt Lärcentrum 
nu i januari. 

Vuxenutbildningen har startat en Barnskötarutbildning nu under hösten 
2022. 

Den största utmaningen för våra skolor och förskolor är den ökade 
andelen av barn med särskilda behov. Det är resurskrävande och just 
nu har vi några elever med hög komplexitet och där vi har mycket svårt 
att hitta rätt miljö och rätt stöd för dessa. Vi ser att vi i framtiden 
behöver mer förebyggande arbete och det skulle vara av stor vikt att 
kunna anställa ytterligare en Barn-och ungdomssamordnare då vår 
nuvarande jobbar främst från åk 4 och uppåt och det är stort behov av 
riktat stöd bland yngre barn och föräldrar. 

Vidare skulle vi behöva få fler vuxna i förskolan så att våra barn får 
möjlighet till mindre barngrupper vilket vi är övertygade om skulle 
minska antalet barn som får stora svårigheter i sin skolgång då fler 
personal innebär bättre förebyggande arbete bland de allra yngsta. 

Vår särskola har vuxit ytterligare och nu höstterminen 2022 är 35 elever 
inskrivna på grundsärskolan vilket ställer stora krav på anpassningar i 
skolan lokaler. Vi har inga tecken på att särskolan framåt kommer att 
minska betydligt utan vi tror att vi kommer ligga någonstans mellan 30-
35 elever under överskådlig tid. 

Vi har förändrat vår skolskjutsorganisation inför hösten. Det har 
inneburit en del förändringar för våra elever i form av både kortare 
restid men också andra påstigningsplatser osv. Så här långt anser vi att 
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den nya organisationen fungerar bra. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Detaljbudget och budgetförändringar 

 

Sektorn totalt, mnkr Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Intäkter 33,6 33,4 37,3 

Kostnader -447,2 -434,9 -440,3 

Nettokostnader -413,6 -401,5 -403,0 

Budgetram -413,6 -401,5 -401,5 

Avvikelse 0 0 -1,5 

 

Fördelning nettokostnad, 
mnkr 

Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Sektorsövergripande -20,0 -22,5 -22,5 

Förskola -90,0 -86,2 -87,2 

Grundskola -215,3 -209,9 -212,4 

Gymnasiet och vuxenutbildning -84,7 -79,4 -77,5 

Kulturskola -3,6 -3,5 -3,4 

Sammanfattning -413,6 -401,5 -403,0 

Budgetjusteringar utifrån demografi 

Sektor lärande har tillskjutits 3,2 mnkr ur det centrala 
resursfördelningssystemet, vilket avser förändringar i demografi. 3 
mnkr avser gymnasieåldern där det nu är en topp i demografin. Denna 
summa går i sin helhet till ökad budget för köp av gymnasieplatser i 
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annan kommun. Mindre justeringar finns också inom förskolan där 0,6 
mnkr tillskjutits, dock finns en svag minskning av elever inom 
grundskolan och 0,4 mnkr blev effekten av minskad budget för 
grundskolan. Nu i oktober när sektor lärande börjar få en tydligare bild 
över hur det stora barnafödandet 2021 påverkar förskolan 2023 ses att 
den demografiska tillskjutningen med 0,6 mnkr är långt ifrån tillräcklig. 
Lärande har därför inom ram tillskjutit förskolan mer medel för 2023. 

Politiska prioriteringar 2023 och neddragningar 2023 

3,05 mnkr har tillskjutits som politiska satsningar på sektor lärande 
2023. 1,9 mnkr för särskolan, 0,8 mnkr för gymnasiesärskolan och 0,35 
mnkr för att delfinansiera en tjänst som ska jobba med problematisk 
skolfrånvaro och samordning mellan sektor lärande och omsorg. 

Kalkyler som gjordes efter att upphandlingen med Connect bus var klar 
visade att kostnadsminskningen halvårseffekt 2022 skulle bli 3,7 mnkr 
och med helårseffekt att ytterligare 3,9 mnkr för sektor lärande utifrån 
nytt skolskjutsavtal och färre bussar. Total effekt beräknades därmed 
till 7,8 mnkr. Detta är kostnadsminskningar som i sin helhet inneburit 
sänkt ram för sektor lärande. De upphandlade bussarna visade sig inte 
vara tillräckliga och ytterligare en liten buss fick tillföras inför 
höstterminsstart 2022 för att klara skolskjutsturerna från Lyrön till 
Ellös. Bedömningen är att denna buss behöver finnas kvar åtminstone 
hela läsåret 2022-2023 och sektor lärande önskar få budgetmedel på 
0,2 mnkr för att finansiera denna extrabuss för våren 2023.    

Omfördelningar mellan sektorer 

1,1 mnkr har flyttats mellan sektor lärande och sektor ledning och 
verksamhetsstöd. Detta avser delfinansiering av kontaktcentret med 
ca 0,3 mnkr och delfinansiering av den utökade bemanningsenheten 
med 0,9 mnkr. 

  

Omfördelning inom sektor lärandets ram 2023 

Orust kommuns tre friskolor har bidrag för sina lokalkostnader utifrån 
deras faktiska kostnader. Denna metod har överklagats utifrån friskolas 
bedömning att ersättning ska ske utifrån Orust kommuns skolors 
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genomsnittliga lokalkostnader per elev istället. Friskolan vann i 
Förvaltningsrätten och Orust kommun överklagade domen och nu ligger 
ärendet hos Kammarrätten. I väntan på dom i Kammarrätten hanteras 
friskolornas lokalbidrag utifrån deras faktiska kostnader. De faktiska 
lokalkostnaderna ökar rejält utifrån höjda hyror för friskola som hyr 
lokaler och det som ger störst effekt på lokalbidraget, ökade 
elkostnader och räntekostnader. Totalt 1 mnkr har lärande att hantera 
inom ram för att finansiera att utbetalningarna ökar från 2022 till 2023. 

Utöver den kompensation som givits för demografiska aspekter har 
lärande inom ram tillskjutit 1,3 mnkr. Orsaken är fler barn i förskolan. 

Finansieringen av lärandets del av kontaktcenter och central 
bemanningsenhet har inte varit möjlig 2023 att finansiera genom att 
dra ner på det befintliga antalet administratörer inom lärande. 
Bedömningen är att kontaktcenter och den centrala 
bemanningsenheten behöver komma igång för att effekterna ska kunna 
ses. Därtill är det nya verksamhetssystemet Schoolsoft på första året 
och det finns arbete kvar för att få alla delar på plats vilket bidrar till 
beslutet att avvakta besparingar inom administrationen internt. 

Arbetet med att hitta finansiering av ovan tre kostnader har bestått i att 
i första hand identifiera var kostnadsminskningar funnits senaste åren 
för att ramminska dessa verksamheter 2023. Följande verksamheter 
kommer få sänkt budget 2023: 

* Nattis - Överskott flera år men där det varit svårt att bedöma vad som 
var effekt av Covid. Inskrivna barn är inte på den nivå som det var före 
Covid och ingen kö. Detta innebär att budget kan minskas för 2023 för 
att sedan följa utvecklingen. 

* Interkommunal ersättning förskola och grundskola - Vissa år är det 
stort tryck att få gå i skola/förskola i annan kommun, men dessa barn 
och elever har minskat senaste åren och bidragit till plus i bokslut och 
prognoser. Det kan skifta snabbt men bedömningen är att budget kan 
sänkas på dessa kostnadsposter. 

*Fler barn i förskolan ger ökade föräldraintäkter - Ökad intäktsbudget 
kan finansiera viss del av de ökade personalkostnaderna som fler barn i 
förskolan innebär. 
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* Gymnasiet och vuxenutbildning - Utifrån plusresultat i senaste årens 
bokslut och plusprognos även 2022 får gymnasiet och 
vuxenutbildningen en minskad budget med 0,5 mnkr. Bedömningen är 
inte att det kommer krävas neddragningar utan att merparten går att 
parera med statsbidrag och projektmedel. 

*Särskolan - Särskolans budgetbehov är svårbedömt. Elevantalet vid 
ingång till läsåret 22-23 blev något lägre än beräknat och det ökade 
behovet av personal har inte blivit lika stort som prognostiserat. 
Bedömningen för 2022 är att särskolan har i stort sett budget i balans. 
Tittar man på antalet elever vårterminen 2022 kontra höstterminen 
2022 och jämför det med beräknat elevantal vårterminen 2023 och 
höstterminen 2023 så finns inget som tyder på ökat behov av mer 
budget än 2022. Bedömningen oktober 2022 är att de 1,9 mnkr som 
tillskjutits särskolan 2023 från politiken läggs där kostnadsökningarna 
är tydligare, så som friskolornas lokalersättning och fler barn i 
förskolan. 

I den budget som lagts i ovan tabell finns 0,7 mnkr buffert under 
sektorsövergripande. Orsaken till detta är att det finns flera troliga 
kostnadsökningar 2023 där vi i dagens läge har svårt att bedöma 
omfattningen. Särskolan behov är svårbedömt och det kan bli aktuellt 
att omvärdera budgetbehovet om elevantalet/elevbehoven förändras 
betydligt. Indexökning av skolskjuts med taxi är svårbedömt, likaså hur 
kostnaderna förändras hösten 2023 när den upphandlade 
skolskjutstrafiken enligt avtal kan höjas utifrån index. En budgetpost 
som är svår att bedöma kostnadsökningarna på 2023 är köp av 
gymnasieplatser. I budget 2023 är beräknat att kostnadsökningarna per 
utbildningsplats blir 2 % men mycket troligt att den kommer blir 
betydligt högre, orsaken är främst de ökade lokalkostnaderna men 
största risken ligger i hur mycket personalkostnaderna ökar för de 
kommuner där Orust köper flest gymnasieplatser. De ökade 
pensionskostnaderna kommer troligtvis slå även på köp av 
gymnasieplatser. Utifrån flera svårbedömda kostnadsökningar är 0,7 
mnkr buffert troligtvis för liten. Utifrån det ökade antalet barn i 
förskolan och elever i grundskolan i behov av särskilt stöd är 
neddragning av pengen rektorerna får per barn/elev svår att dra ner på. 
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Under 2022 har det blivit tydligt för rektorerna att den budget de lagt 
för förbrukningsmaterial och mindre reparationer varit lågt satta utifrån 
prisökningar. Att parera kostnadsökningarna med ökade budgetanslag 
till enheterna är inte möjligt 2023 och det kommer behöva innebära 
ökade krav på prioriteringar vad gäller inköp. 

Sammanfattningen är att det är en mycket tajt budget som sektor 
lärande lägger för 2023. Även om sektor lärande har relativt litet 
prognostiserat underskott 2022 finns enskilda verksamheter som har 
högre personalkostnader än vad de har råd med och där ligger en stor 
utmaning framåt att få budget i balans. 

1.4  Investeringar 

Sektor lärande har en investeringsram på 1 mnkr för mindre 
investeringar att fördela utifrån behov 2023. 

Två större investeringar som kommer arbetas med under 2023 är ny 
förskola i Ellös och ny förskola i Svanesund. Både beräknas stå klara 
under 2024. 

  



Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023

11

2 Mål och uppdrag från politiken 

2.1  Målområden: Attraktiv kommun 

2.1.1 Mål: Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Ett gott bemötande är avgörande för hur service och tjänster uppfattas. 
Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och 
korrekt bemötta vid kontakt med kommunen. 
 
Det är lätt att ta kontakt och på de mest förekommande frågorna får 
man svar direkt. Tillgängligheten per telefon, e-post och digitala 
tjänster ökar eftersom de prioriteras och utvecklas kontinuerligt i alla 
verksamheter. 
 
Sektor lärandes beskrivning av målet: 
- Vara lösningsfokuserade (ex ändring av vistelsetid på fritids och i 
förskolan med kort varsel) 
- Främja det goda mötet och samverkan mellan barn, elever, personal, 
och vårdnadshavare och möjliggöra forum för dialog. 
- Ge en god introduktion i våra verksamheter för de som är nya 
vårdnadshavare, barn, elever och personal. Vad förväntar vi oss av dem, 
vad kan de förvänta av oss. Att det finns en struktur för detta. 
- Svara på mejl inom angiven tid och återkoppla telefonsamtal om man 
inte svarat, samt via digitala plattformar göra det enkelt för 
vårdnadshavare att via digitala tjänster ta del av information, 
kommunicera och utföra tjänster relaterade till verksamheterna. 
 

Uppdrag 

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

b) Alla verksamheter arbetar för att ligga i framkant när det gäller teknikutvecklingen. 
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2.1.2 Mål: En trygg och omtyckt kommun att leva, besöka och verka i 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Orust har välkomnande och trygga miljöer. Kommunen bidrar och 
underlättar för naturliga mötesplatser för social samvaro, rekreation 
och upplevelser. I vår samhällsbyggnadsprocess bygger vi ett samhälle 
tillgängligt för alla. Det finns attraktiva bostäder för olika behov, 
generationer och livsstilar.  
 
Våra verksamheter kännetecknas av god kvalitet. Våra barn och unga 
får en bra start i livet och får med sig kunskaper för framtiden. Vi 
erbjuder stöd samt en trygg och god omsorg till de personer som 
behöver det för att få livet att fungera. Vår myndighetsutövning utförs 
förtroendeingivande och rättssäkert. 
 
Det är enkelt att starta, utveckla och driva företag. Kommunen 
samordnar sina roller gentemot näringslivet och deltar i arbetet med att 
utveckla hållbara branscher samt bidrar till kompetensförsörjning. 
 
Våra medarbetare är goda ambassadörer, synliggör samt sprider 
information och goda värden om Orust. 
 
Sektor lärandes beskrivning av målet: 
-Verka för att öka antalet elever som har möjlighet att gå till vidare 
studier såsom gymnasiet. 
-Verka för att bibehålla trygga förskolor och skolor. 
- Att myndighetsutövning är likvärdig och uppfattas likvärdig.  
- Arbete för möjlighet till vidare eller kompletterande studier som vuxen 
på hemmaplan. 
- Vi ser att vi behöver utveckla och revidera det innehåll och 
information vi förmedlar på digitala plattformar. 
- Att Orust kommun fortfarande skall vara en bra skolkommun. 
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Uppdrag 

h) Fokus på att ytterligare utveckla kunskapsresultaten i grundskolan. 

 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Personaltäthet, 
inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan, 
kommunal regi, antal 

5,75  Minska Minska Minska Kolada 

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

88,6 91,6 Öka Öka Öka Kolada 

Gymnasieelever med 
examen inom fyra år, 
hemkommun, andel 
(%) 

82,47  Öka Öka Öka Kolada 

Vunna 
överklaganden % 

100  85 85 85 
Egen 

undersöknin
g 

2.2 Målområden: Hållbart samhälle 

2.2.1 Mål: En miljömässig hållbar utveckling 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Kommunen bidrar till en miljömässig hållbar utveckling genom att 
stötta de som lever, besöker och verkar i kommunen att agera mer 
hållbart. Det görs till exempel genom att utveckla kommunalt vatten 
och avlopp, miljötillsyn och miljöprojekt, samhällsplanering, utbildning, 
upphandling, avfallshantering samt att verka för klimatsmart resande 
och förbättrad infrastruktur såsom till exempel nya gång- och 
cykelvägar. Kommunens natur- och vattenområden värnas och 
utvecklas. 
 
Våra verksamheter arbetar med miljöfrågor i vardagen och med att 
minska sin miljöpåverkan. Utgångspunkten i arbetet är de nationella 
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miljömålen och kommunens klimatlöfte. 
 
Sektor lärandes beskrivning av målet: 
- Samverka vidare med sektor samhällsutveckling kring sortering på 
alla enheter och andra miljöprojekt kring fastigheter och vara med att 
bidra till en lägre energiförbrukning. 
- Att vi strävar efter så låg miljöpåverkan som möjligt vid inköp och 
upphandlingar. 

2.2.2 Mål: En social hållbar utveckling 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Faktorer som en trygg miljö, studier, egen försörjning, meningsfullhet 
och god hälsa är grundförutsättningar för ett gott liv. 
 
Allt fler lider av psykisk ohälsa, framförallt fler barn och unga. Genom 
att vi satsar på fler förebyggande åtgärder och tidiga insatser minskar 
konsekvenserna för såväl den enskilda individerna som det framtida 
välfärdssamhället. 
 
Sektor lärandes beskrivning av målet: 
Minska risken för utanförskap genom att: 
-arbeta för mindre barngrupper i förskolan för att främja barnens 
välbefinnande. 
-arbeta med att öka skolnärvaro. 
-arbeta förebyggande för att minska psykisk ohälsa. 
-en hög andel kommer in på gymnasiet för vidare studier. 
-främja samverkan mellan skola och socialtjänst. 
 

Uppdrag 

k) Utred hur vi kan utveckla och bredda vuxenutbildningens lärcentrum så att fler kan studera 
på distans inom yrkes- och högskoleutbildning. 

l) Utred färre barn i förskolans barngrupper under två dagar i veckan. 

Varje sektor tar fram en nulägesbeskrivning med de insatser som görs utifrån barnkonventionen 
med barn och ungas delaktighet samt identifierar utvecklingsområden. 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Ungas hälsa i åk. 8, 
andel (%), som mår 
dåligt eller mycket 
dåligt just nu. 

  Minska Minska Minska 
Egen 

undersöknin
g 

Andel elever som har 
mindre än 15 % 
frånvaro (%) 

  Öka Öka Öka 
Egen 

undersöknin
g 

2.3 Målområden: Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 Mål: Kompetensförsörjningen ska tryggas genom fokus på ett 

hållbart arbetsliv 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Orust kommuns arbetsmiljöarbete leder till att alla medarbetare känner 
trivsel, engagemang och arbetsglädje på sin arbetsplats som därmed 
bidrar till ett gott resultat och att sjukfrånvaron sänks. 
 
En hög motivation, delaktighet och en positiv känsla när man går till 
jobbet ger stolta medarbetare och goda förutsättningar till utveckling 
av verksamheten. Stolta och kompetenta medarbetare är de bästa 
ambassadörerna för kommunen. 
 
Sektor lärandes beskrivning av målet: 
- Arbeta med processer som sänker sjukfrånvaro, exempelvis tydlig 
gång vid sjukfrånvaro. 
- Bibehålla kompetens och att det upplevs attraktivt att arbeta inom 
sektor lärande och Orust kommun. 
- Att arbeta med tillit i styrningen så att varje individs potential bidrar 
till att förbättra verksamheten. 
- Att möjliggöra studier i komvux regi och högskolestudier genom 
Lärcentrum. 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
Sektor lärande (%) 

7,4 9,6 Minska Minska Minska 
Egen 

undersökning 

Medarbetarengageman
g (HME) Sektor 
lärande -
 Motivationsindex 

86  Bibehålla Bibehålla Bibehålla 
Egen 

undersökning 

2.4 Målområden: Övriga områden 

2.4.1 Mål: Inflytande/medskapande för barn, elever och föräldrar 

Beskrivning av mål 

För samtliga verksamheter inom lärande. Styrmodellen innehåller fyra 
målområden som gäller tillsvidare. Målen rapporteras och behandlas i 
utskottet för lärande. 
 
Detta målområde beaktar hur barn, elever och föräldrar kan vara med 
att påverka verksamheten, samt hur barn och elever kan vara med att 
påverka sitt eget lärande. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Elever i åk 9: På 
lektionerna är vi elever 
med och påverkar på 
vilket sätt vi ska arbeta 
med olika 
skoluppgifter, positiva 
svar, andel (%) 

60,18  65 65 65 Kolada 

2.4.2 Mål: Barn och elevers utveckling mot målen 

Beskrivning av mål 

Detta målområde beaktar hur barn och elever utvecklas mot målen. 

Uppdrag 

Ökad närvaro för våra barn och elever 
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Uppdrag 

Mindre barngrupper i förskolan 

Ökade meritvärde 

Ökad andel elever med fullständiga betyg 

 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Andel elever i procent 
som har mindre än 15 
% frånvaro 

82,7 71,5 90 90 90 
Egen 

undersökning 

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla delprov 
som klarat alla delprov 
för ämnesproven i SV, 
Sv2 och MA, 
kommunala skolor, 
genomsnittlig andel 
(%) 

  70 70 85 Kolada 

Elever i åk 6 som 
uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen (som eleven 
läser), kommunala 
skolor, andel (%) 

67,2 63,8 85 85 85 Kolada 

Elever i åk. 9, 
meritvärde kommunala 
skolor, genomsnitt (17 
ämnen) 

218,9 230,3 222 222 222 Kolada 

Gymnasieelever med 
examen inom 3 år, 
hemkommun, andel 
(%) 

70,63 75 72 72 72 Kolada 

2.4.3 Mål: Normer och värden 

Beskrivning av mål 

Detta målområde beaktar hur enheten arbetar med värdegrunden. 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Känner du dig trygg 
med att lämna ditt 
barn i förskolan? (%) 

100 100 96 96 96 
Egen 

undersökning 

Elever i åk 5: Jag 
känner mig trygg i 
skolan, positiva svar, 
andel (%) 

 79 94 94 94 Kolada 

Elever i åk 9: Jag 
känner mig trygg i 
skolan, positiva svar, 
andel (%) 

77,88  88 88 88 Kolada 

2.4.4 Mål: Lust att lära 

Beskrivning av mål 

Detta målområde beaktar hur enheten arbetar med ett lustfyll lärande 
och hur man arbetar för att höja motivationen hos barn och elever. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Elever i åk 5: 
Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer, 
positiva svar, andel (%) 

  79 79 79 Kolada 

Elever i åk 9: 
Skolarbetet stimulerar 
mig att lära mig mer, 
positiva svar, andel (%) 

51,33  65 65 65 Kolada 
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3 Sektorns verksamhetsplan 

Sektorn jobbar med fyra utvalda mål fram till och med 2024. Dessa är: 

Mindre barngrupper i förskolan 

Ökad närvaro 

Ökade meritpoäng för pojkar 

Fler elever har får betyg i alla ämnen 

Sektorn har tydliggjort SKA (Systematiskt kvalitetsarbetet) där 
utvärdering sker på pedagognivå, arbetslagsnivå, elevhälsonivå, 
rektorsnivå samt sektors nivå. Analysen ligger sedan till grund för en 
Verksamhetsplan för varje enhet inför läsåret med riktade mål och 
åtgärder. Sektorchefen använder sedan analysen för att se hur 
satsningar och förbättringar ska ske framåt och hur det långsiktiga och 
övergripande arbetet ska utformas.



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för omsorg 2022-11-08 
 

 
§61 KS/2022:1604 
Uppdragsdokument 2023-2025 med detaljbudget 2023 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna uppdragsdokument 2022-2024 och detaljbudget 2022 för sektor omsorg. 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om ett 
uppdragsdokument med detaljbudget för kommande år senast i november. I dokumentet anges 
bland annat hur sektorn och dess verksamheter ska arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål 
och uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras mellan sektorns 
verksamheter.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
Uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor omsorg. 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Sektor omsorg 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-11-15 
 

 
§205 KS/2022:1604 
Uppdragsdokument 2023-2025 med detaljbudget 2023 för sektor samhällsutveckling 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Godkänna uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor 
samhällsutveckling.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om ett 
uppdragsdokument med detaljbudget för kommande år senast i november. I dokumentet anges 
bland annat hur sektorn och dess verksamheter ska arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål 
och uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras mellan sektorns 
verksamheter. 
 
Sektor samhällsutveckling får av kommunfullmäktige fått en budgetram för 2023 på 80,9 miljoner 
kronor. Det är 4,5 miljoner kronor mer jämfört med året innan. 
 
Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 mnkr för år 2023 för att höja 
investeringsbidraget till våra viktiga föreningar och förstärkningar inom miljö- och 
bygglovsenheten. Förstärkning sker till miljöenheten för att höja servicenivån och till 
bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta näringslivets och 
kommunmedlemmarnas förväntningar. Likt vissa personalgrupper inom sektor omsorg får 
medarbetare inom kost och lokalvården en arbetsmiljösatsning på arbetsskor. 
 
Sektor samhällsutveckling har totalt bidragit med -1,2 mnkr för att finansiera en del av 
kontaktcenter där -0,4 mnkr av dessa belastar affärsdrivande verksamhet.  
 
För övrigt har internräntan justerats från 1 % till 1,5 % vilket medför att budgetramen ökar. 
Påslag för personalomkostnader höjs vilket även det bidrar till ökad budgetram. 
 
Från 2023 flyttas ansvaret för verksamheten bostadsanpassning från Fastighet till 
Bygglovsenheten.  
 

Affärsdrivande verksamhet 
Vatten- och avlopp 
VA-verksamheten är mitt uppe i genomförandet av stora investeringar. För att klara de 
kommande kapitalkostnaderna så behöver taxan justeras. Läget i världen har under 2022 
förändrats och har medfört dyrare materialkostnader, ökade kostnader för energi och drivmedel 
samt högre transportkostnader. Va-verksamheten jobbar aktivt med att hålla nere kostnaderna 
samt genomlysning av intäkterna. 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-11-15 
 

För att möta den nuvarande inflationen justeras taxan med 5 % på både brukningsavgifter samt 
anslutningsavgifter. 
 
Renhållning 
Nuvarande avtal för insamling av hushållsavfall samt slamtömning gäller till och med 2027-01-31. 
Prisreglering sker årligen utifrån aktuellt avfallsindex. Från januari till september 2022 har detta 
index stigit 10 % respektive 15 %. Beräkning inför justering av taxa för 2023 är gjord utifrån detta 
index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är ovissa under rådande 
omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande inför 2023. Med 8 % 
höjning av taxa avseende hushållsavfall och slamtömning beräknas verksamheten klara 
kostnadsökning 2023, med hjälp av tidigare fonderade medel. 

De mest kostnadsdrivande för återvinningscentralen och verksamhetsavfall 2023 förväntas vara 
avtalen för transporter, som årligen regleras av avfallsindex inkl. drivmedel. Från januari till 
september 2022 har detta index stigit 14 % Beräkning inför justering av taxa för 2023 är gjord 
utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är ovissa under 
rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande inför 2023. 
Med 8 % höjning av taxor för återvinningscentral och verksamhetsavfall beräknas verksamheten 
klara kostnadsökning 2023, med hjälp av tidigare fonderade medel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 
Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget för sektor samhällsutveckling 
Uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för affärsdrivande verksamhet.  
 
Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16 
 

 
§153 KS/2022:1604 
Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor ledning och 
verksamhetsstöd 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om ett 
uppdragsdokument med detaljbudget för kommande år senast i november. I dokumentet anges 
bland annat hur sektorn och dess verksamheter ska arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål 
och uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras mellan sektorns 
verksamheter. 
 
Sektor ledning och verksamhetsstöd har av kommunfullmäktige fått en budgetram för 2023 på 
78,3 miljoner kronor. Det är 11,6 miljoner kronor högre än föregående års budget inklusive 
indexjusteringar och andra tekniska justeringar.  
 
Den största förändringen jämfört med 2022 års budget är att bemanningsenheten inkl. 
personalpoolen har överförts med 5,7 miljoner kronor från sektor omsorg och 0,8 miljoner 
kronor har flyttats från sektor lärande till HR-enheten. Fullmäktige har beslutat om 
budgetförstärkning på 2,8 miljoner kronor till sektorn. Dessutom har sektorn tillförts sedvanlig 
årlig kompensation för bland annat generella prisökningar samt höjning av lokalhyror, lokalvård 
och PO-pålägg. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 om beställning av utökad närbusstrafik till en årlig 
kostnad på cirka 725 000 kronor. Kostnaderna beräknades på den tidigare statistiken som ingick i 
bilagan till det nya avtalet om skolskjuts- och närbusstrafik. I bilagan redovisades på årsbasis cirka 
580 närbussturer. 580 turer per år blir ett snitt på 48 turer per månad. För perioden juli-
september har leverantören fakturerat ett snitt på 96 turer per månad. Efter ett par månader med 
den nya leverantören för trafiken är bedömningen att kostnaden är dubbelt så hög än vad vi 
tidigare trott. Troligen innehåller avtalet felaktig statistik eftersom antalet turer inte förändrats 
jämfört med tidigare. Däremot kan turerna vara mer populära när servicebussen nu är avgiftsfri. 
Samtidigt kan även andra faktorer påverka resandet som exempelvis att Västtrafik dragit in viss 
kollektivtrafik och att skolbussarna inte längre är öppna för allmänheten. Sektorn föreslås få 
kompensation för den ökade kostnaden med ytterligare 725 000 kronor, vilket innebär en total 
kostnad på 1 450 000 kronor per år.  



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 
Uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd 
daterad 2022-10-31 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
 

 

 
 
 



 Datum Diarienummer 1(1)
2022-11-06 KS/2022:1604

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

Detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och 
överförmyndarnämnd.

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

1.1  Grunduppdraget 

Politisk verksamhet och revision 

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

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

Överförmyndarnämnden 

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

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

 

1.2  Utmaningar och verksamhetsförändringar 

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

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

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

Sektorn totalt, mnkr Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Intäkter 0 0 0 

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

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

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

Avvikelse 0 0 0,4 

 

Fördelning nettokostnad, 
mnkr 

Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

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

Partistöd -0,4 -0,4 -0,4 

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

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

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

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

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

Sammantaget ökar budgeten med 0,8 mnkr till år 2023.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljbudget för politisk verksamhet, revision 
och överförmyndarnämnden år 2023. I benämningen politisk verksamhet ingår fullmäktige, 
kommunstyrelsen med utskott, social myndighetsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd, 
överförmyndarnämnd, valnämnd och revisorer.  
 
Den totala budgetramen för 2023 uppgår till 14,1 mnkr. Det är 0,8 mnkr mer än budget 2022. 
Budgetramen har både ökat och minskat på grund av olika beslut. Beslut om förändrade 
ersättningar till kommunalt förtroendevalda träder i kraft i samband med den nya 
mandatperiodens start, kostnaderna beräknas öka med 1,2 mnkr per år, vilket också budgetramen 
utökats med till 2023. Budgetramen har också utökats med knappt 0,2 mnkr till förstärkning 
inom överförmyndarhandläggningen samt 0,2 mnkr för indexhöjningar. Till 2023 har 
budgetramen minskat med 0,3 mnkr som avsåg budget för att genomföra det allmänna valet och 
knappt 0,1 mnkr som avser lägre medfinansering av Leader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-06 
Detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd daterad 2022-11-
03 
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Administrativ chef 
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Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för kommunstyrelsens 
sektorer

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor 
omsorg.

2. Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor 
lärande.

3. Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor 
samhällsutveckling.

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-18
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor omsorg daterad 
2022-11-07.
Sammanträdesprotokoll utskottet för omsorg 2022-11-08 § 62
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor lärande daterad 2022-
11-04.
Sammanträdesprotokoll utskottet för lärande 2022-11-14
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor samhällsutveckling 
daterad 2022-11-01.
Sammanträdesprotokoll utskottet för samhällsutveckling 2022-11-15
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor ledning och 
verksamhetsstöd daterad 2022-10-28.
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1 Befolkningsprognos och dess påverkan på lokalbehov 

Befolkningsprognosen påverkar inte sektorns lokalbehov i någon större 
utsträckning. 

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

2 Behov av övriga lokalanpassningar 

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Utblick mot 2040 

Sektorn har för tillfället inga behov som sträcker sig så långt fram.
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1 Befolkningsprognos och dess påverkan på lokalbehov 

Inom sektorn bedrivs verksamheterna i lokaler som till 78 procent ägs 
av kommunen och resterande 22 procent hyrs externt. Verksamheter 
som i huvudsak bedrivs i lokalerna är särskilda boende, gruppbostäder 
och daglig verksamhet som är belägna i Henån, Svanesund, Ellös och 
Varekil. Lokaler används också till arbetsmarknadsåtgärder, kontor, 
rehab samt för hemtjänsten. Den totala lokalkostnaden uppgår till cirka 
35 mnkr per år. En stor del av de inhyrda ytorna är vidareuthyrda som 
bostad åt de drygt 200 personer som har beslut om ett särskilt boende 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Äldreomsorg 

Behovet av hemtjänstinsatser och särskilda boenden ökar för den 
enskilde efter 80 års ålder. Efter 90 år ökar behovet än mer. Enligt 
SCBs befolkningsprognos från 2022 ökar antalet personer som är äldre 
än 80 år från 1231 personer år 2022 till 1755 personer 1989 år 2040. 
Det är en ökning med 758 personer eller 61 procent. För åldersgruppen 
äldre än 90 år bedöms motsvarande ökning bli 264 personer eller 136 
procent. 

Grundprincipen är att det enbart är individer med omfattande vård och 
omsorgsbehov dygnet runt, som inte kan tillgodoses i hemmet, som är 
aktuella för en plats på vård och omsorgboenden. Med det som 
utgångspunkt har en prognos gjorts som utgår från att 3,2 procent av 
befolkningen äldre än 65 år kommer att vara i behov av särskilt boende. 
Det innebär att antalet platser behöver, utifrån 2022 års 
befolkningsprognos, att öka med 19 stycken fram till år 2040. 

Prognos behov av särskilt boende - äldreomsorg 

 
En ökning av detta slag är omöjlig att rymma inom befintliga enheter 
varför en möjlighet skulle vara att satsa på en ny enhet för att möta 
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ökningen. I dagsläget är alla särskilda boenden utom ett ägda av 
kommunen, Gullvivan i Henån, som ägs av ett privat fastighetsbolag. 
Avseende Gullvivan finns ett hyresavtal som löper på 20-25 år. Ett 
alternativ för att lösa det kommande behovet kan vara att inte förlänga 
det kontraktet när det löper ut till förmån för att i egen regi i etapper, 
allt eftersom behovet ökar, bygga ett stort nytt boende med uppemot 
80 platser. Ett modernt attraktivt boende med förutsättningar för en bra 
arbetsmiljö och att kunna arbeta resurseffektivt både vad gäller yta och 
personal, men också där möjlighet finns att integrera med BPSB-
boende (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens), 
psykiatriplatser samt LSS boende för äldre. 

Det planeras för två trygghetsboenden på Orust, ett i Henån och ett i 
Ellös. Förutom dessa omvandlas nuvarande pensionärslägenheter på 
Strandvägen 4 i Ellös, intill Strandgårdens särskilda boende, från och 
med 1 januari 2023 till ett biståndsbedömt trygghetsboende. 
Trygghetsboendenas inverkan på kön till särskilda boende är svår att 
förutse, men kan inverka genom att minska behovet av platser. 
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Bostäder med särskild service enligt LSS  

Det finns vissa svårigheter med träffsäkerheten i att prognostisera 
behovet av olika former av bostad med särskild service då det finns 
oförutsägbara faktorer som påverkar behovet och därmed planeringen. 
Uppfattningen är dock att det finns behov av att planera för fler boende 
med särskild service inom både LSS och socialpsykiatrin. Det krävs ett 
kontinuerligt arbete med att analysera och uppdatera prognosen så att 
rätt investeringar görs i rätt tid. 

 

Gruppbostad LSS 

Orust kommun har ett omgående behov av en ny gruppbostad samt 
ytterligare en gruppbostad inom mandatperioden. Det behövs moderna 
gruppbostäder med lågaffektiv miljö för en bra boendemiljö för brukare 
och en trygg och säker arbetsmiljö för personalen. En gruppbostad för 
personer med hög känslighet för ljud och andra intryck har hög 
prioritet. Det kan vara personer som har utmanande beteenden i form 
av utagerande, självskadande, har riskbeteende, är våldsam och 
störande. Orust kommun har i dagsläget inget boende anpassat för 
denna målgrupp och köper därför externa boendeplatser. 

Behovet är två nya gruppbostäder inom tidsperioden 2024-2027. 
 
Nedan redovisas fler faktorer som bidrar till ett ökat behov av boende 
inom LSS de kommande åren; 

1. Unga personer med funktionsnedsättning önskar i högre grad 
flytta hemifrån till eget boende direkt efter gymnasiet och fler 
önskar bo i eget boende. 
Fram till och med 2025 beräknas 9 elever avsluta 
gymnasiesärskolan. 

2. Medellivslängden för personer med funktionsnedsättning ökar. 
För personer med intellektuell funktionsnedsättning är 
medellivslängden idag i paritet med resten av befolkningen. Åtta 
personer som bor på kommunens gruppbostäder idag är mellan 
63 och 84 år. 

3. Daglig verksamhet har idag cirka 15 vuxna deltagare som bor 
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hemma hos sina föräldrar. När föräldrarna inte längre vill eller 
kan sköta omsorgen är bedömningen att ungefär hälften av 
dessa kommer att ha behov av boende. 

4. Hög andel diagnostisering av neuropsykiatriska diagnoser kan 
bidra till att fler tillhör personkretsen. 

5. Kommunens befintliga gruppbostäder är inte ändamålsenliga 
och kräver omfattande åtgärder för att anpassa dessa till nya 
behov hos brukare och en fungerande arbetsmiljö för 
personalen. Arbetsmiljöverket har vid tillsyn på Ringseröd och 
beslutat att kommunen behöver vidta omfattande åtgärder i de 
lägenheter där det bor personer med stora omfattande 
omvårdnadsbehov. Kostnaden för en så omfattande ombyggnad 
som skulle behövas bedöms inte vara rimlig. 

Korttidsvistelse barn och ungdomar LSS 

Behovet av korttidsvistelse för barn och ungdomar med funktionshinder 
ökar. På Orust finns inget korttidsboende i nuläget, vilket innebär att vi 
köper plats av privata utförare och andra kommuner till de som fått 
beslut om insatsen. De barn och ungdomar som har insatsen idag är 
unga och bedömningen är att deras behov av korttidsvistelse kommer 
att kvarstå under lång tid framöver. Ett korttidsboende för barn och 
ungdomar med funktionshinder planeras starta i Mollösunds före detta 
skola. Projektering pågår och en ombyggnad beräknas vara klar för 
inflyttning juni 2023. 

Kompletterande boendelösning för hemlösa genom avsides belägna 
boendemoduler  

För en socialt hållbar bostadsförsörjning kan det behövas särskilda 
åtgärder riktade mot de mest utsatta i samhället. I de allra flesta 
kommuner runt om i landet finns det personer som befinner sig i någon 
form av hemlöshet och som saknar möjlighet att på egen hand skaffa 
sig en bostad. Oavsett vilka lösningar som tillämpas behöver man i 
planeringen för bostadsförsörjningen ta höjd för att kunna tillgodose 
behovet av bostäder för personer som har svårt att hävda sig på den 
ordinarie bostadsmarknaden. 
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Idag finns en målgrupp som av olika skäl befinner sig i akut hemlöshet. 
Detta är ofta personer som på olika sätt är mycket utsatta. Stöd i form 
av beroendestöd eller boendestöd kan alltid lösas men det är omöjligt 
att skapa en hållbar situation och ett någorlunda värdigt liv för den 
enskilde om denne saknas någon form av boendelösning Avsides 
belägna boendemoduler behövs för att lösa situationen tillfälligt för en 
målgrupp vi saknar andra alternativ för på hemmaplan. 

Bedömningen är att det finns ett omgående behov av tre modulboende 
á 15-25 m2. 
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2 Behov av övriga lokalanpassningar 

Kontorslokaler 
Under senare delen av 2022 planeras rivning av Borgströms hus, vilket 
är något tidigare än vad som planerats. Med anledning av detta finns 
behov av nya lokaler för arbetsmarknadsenheten. Inom kommunhuset 
arbetar sektorn aktivt med lösningar för att frigöra kontorsplatser för 
alla. En av lösningarna är att fler tjänstepersoner delar kontorsrum med 
varandra än tidigare, vilket innebär att viss trångboddhet upplevs. 
Möjligheten till hemarbete kan hjälpa upp problemet något tillfälligt, 
men i vilket utsträckning detta över tid kan avhjälpa problemet är i 
dagsläget svårt att överblicka. 

Samarbete med Orust bostäder och andra hyresvärdar 
Servicebostäder är vanliga lägenheter i ett bostadsområde med 
tillhörande gemensamhetslägenhet i närområdet. Behovet av 
servicebostäder varierar över tid och därför krävs ett bra samarbete 
med Orustbostäder och andra hyresvärdar i kommunen för att få 
tillgång till lägenheter när det behövs. 

Detsamma gäller för jourlägenheter, träningslägenheter och lägenheter 
som kan hyras ut via kommunen med ett så kallat socialt kontrakt där 
behovet varierar över tid. 

Det är angeläget att sektor omsorg får möjlighet att vara delaktig i 
arbetet med kommunens bostadsförsörjning för att säkerställa behovet 
av bostäder för socialtjänstens målgrupper. 

Familjebehandling 
IFO barn och unga har behov av nya lokaler för familjebehandling då 
nuvarande lokaler i Saras hus inte är optimala utifrån tillgänglighet och 
sekretess. Behovet är en mindre villa eller en lägenhet/lokal 
motsvarande 2-3 rum och kök. Behovet är i stort sett omgående. 

Daglig verksamhet LSS 
Den dagliga verksamheten på Åvägen är i behov av nya lokaler när 
dessa lokaler ska rivas. 

Vård och omsorg 
Rehabenheten, har i dagsläget relativt väl anpassade lokaler för 
verksamheten. Däremot finns behov av kontorsutrymme för personal 
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och chef, lagerutrymme för hjälpmedel, tränings- utbildningslokal med 
plats för att använda diverse hjälpmedel i. Översyn pågår kring 
eventuell anpassning av lokalerna. 

Sjuksköterskeenheten är utlokaliserade på flera orter i närheten av 
omvårdnadsansvarsområdet, verksamheten har behov avseende 
kontor, medicinförråd och materialförråd. Eventuellt utökning av till 
exempel sjuksköterskor med specialuppdrag eller 
utbildningssjuksköterska ger problem då verksamheten har mycket ont 
om kontor. 
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3 Utblick mot 2040 

Goda bostäder för alla 

Genom god samhällsplanering och planberedskap ska dagens och 
framtidens behov av goda bostäder för Orust kommuns alla invånare 
mötas. Kommunen har enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 
stöd och service för vissa funktionsnedsatta (LSS) ansvar att tillgodose 
bostäder för särskilda målgrupper. Det innebär att kommunen ska 
tillhandahålla exempelvis servicebostäder och gruppbostäder för 
personer med funktionsnedsättning, bostäder för äldre med omfattande 
behov av vård och omsorg. Personer som beviljats särskilt stöd och 
service ska tillgodoses med bostad och dessa bostäder ska så långt 
som det är möjligt och lämpligt integreras i den övriga 
bebyggelsemiljön. Att beräkna utifrån befolkningsprognos hur behoven 
av bostäder kommer att se ut, är svårfångat inom vissa målgrupper. Att 
följa statistiken och göra analyser behövs ändå för att kunna planera 
bostäder. 

Ett bekymmer är den del av befolkningen som har svårt att på egen 
hand etablera sig på bostadsmarknaden så som de med låg 
betalningsförmåga eller vissa personliga förutsättningar. En aspekt som 
spelar in på möjligheterna att få tillgång till en egen bostad är vilka 
inkomstkrav hyresvärdar ställer för de som är i behov av boende. I 
många fall kan kraven vara så pass höga att det försvårar för de som 
har svag ekonomi eller som tidigare varit skuldsatta. Genom gott 
samarbete med Orustbostäder och andra hyresvärdar kan deras behov 
av ett boende säkerställas. 

På Orust finns också ett litet antal individer som befinner sig i akut 
hemlöshet, det vill säga som är hänvisade till akutboende eller 
härbärge. Dessa har ofta komplexa problembilder med olika typer av 
sjukdomsbilder i botten. Ett arbete har påbörjats för att hitta lösningar 
för målgruppen. 

Under de kommande 20 åren förväntas gruppen 80 år och äldre att öka 
med över 60 procent från dagens 1 231 till drygt 1 988 invånare. Det 
innebär att planering av ytterligare ett äldreboende behöver påbörjas 
snarast. 
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Det är av vikt att fysiskt tillgängliga livsmiljöer eftersträvas i 
planeringen. Det är inte endast i en bostad eller i direkt anslutning till 
bostaden som tillgängligheten ska vara god. När antalet äldre ökar, 
ökar också behoven av bostäder med god tillgänglighet. Tillkomsten av 
nya mellanboendeformer av olika prisnivåer bidrar till ökad rörlighet på 
bostadsmarknaden och skapar flyttkedjor som gynnar flera. Med 
mellanboendeformer avses bostäder som inte alltid kräver ett beslut 
från kommunen och kan ses som en bostadsform mellan vanligt 
boende och behovsprövat särskilt boende. Exempel på 
mellanboendeformer är en trygghetsbostad eller en seniorbostad. Äldre 
invånares självständighet och kvarboende på den ordinarie 
bostadsmarknaden behöver öka. Här spelar kommunens förebyggande 
arbete genom exempelvis mötesplatser över generationsgränserna en 
stor roll.
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1 Befolkningsprognos och dess påverkan på lokalbehov 

Kommunens bostadsförsörjningsprogram har stakat ut en riktning med 
målet 500 nya bostäder. Under närmaste 10 års perioden bedöms cirka 
500 stycken bostäder vara klara, målet uppnås enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet. Inom fem år bedöms cirka 200 stycken 
stå klara. Om de planerade tomterna säljs och en nettoinflyttning sker 
på i snitt 130 personer per år beräknas befolkningen, enligt den 
senaste prognosen (juni 2020) öka med 850 invånare fram till 2035. Om 
den historiska nettoinflyttningen på i snitt 80 personer per år består 
ökar befolkningen endast marginellt med ett femtiotal invånare till 
2035. 

De verksamheter som bedöms påverkas är inom Fritidsenheten och 
Kultur och biblioteksenheten med målgrupp ungdom och aktiva vuxna. 
Lokalobjekt nämnda i nulägesanalysen är Fritidsgårdarna och 
Kulturhuset Kajutan som torde öka sitt besöksantal. 

2 Behov av övriga lokalanpassningar 

Kulturhuset Kajutan är, utifrån våra kulturföreningars behov, fylld till 
bredden. En utbyggnad av kulturhuset skulle möjliggöra aktiviteter som 
ytterligare förstärker förenings- och kulturlivet i kommunen. I budgeten 
för 2023-2025 riktas det ett uppdrag till oss på sektor 
samhällsutveckling, där vi ska utreda en breddning av kulturhuset 
Kajutans verksamhet med tillhörande scenutbyggnad. 

Ungdomens hus behöver byggas ut då verksamheten växer och behöver 
anpassas efter dagens verksamhet som blir större med fler ungdomar. 
Verksamheten ser att behovet av större lokaler är nödvändigt om man 
skall jobba och vistas som ungdom i trygga miljöer. Nyttjandegraden på 
de små ytor som finns idag är jätte höga och ytor för allt material får 
inte plats idag. 

Dagens räddningstjänst är lokaliserad på tre stationer och inte optimal. 
En nyinvestering i ny brandstation, centralt på ön i Varekil, utredning 
pågår och en förstudie arbetas fram. Vid planering av ny 
räddningsstation i Varekil, är det viktigt att ta med behov av lokal som 
uppfyller kravet som alternativ till kommunhuset för 
krisledningsorganisationen. Det går att få bidrag från Myndigheten för 
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samhällsskydd (MSB) för att säkerställa alternativ lokal för krisledning. 
I planerna för ny brandstation planeras det också att bygga ett arkiv, då 
kommunens arkiv idag inte är optimalt och idag full.
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1 Befolkningsprognos och dess påverkan på lokalbehov 

Nedan befolkningsstatistik bygger på befolkningsprognos framtagen 
våren 2022. 

Födelseantalet prognostiseras till ett genomsnitt av 116 barn 2023-
2040. Under tjugoårsperioden 2000-2019 var genomsnittet 119 barn 
födda och minskning är att vänta utifrån nedåtgång i åldersgruppen 
som är i barnafödande ålder på Orust. 

2021 var det stor antal födda på Orust, 148 barn och den stora kullen 
kommer märkas som toppar i demografin utifrån att de blir äldre. I 
övrigt relativt jämna nivåer. Utan ökad inflyttning skulle befolkningen i 
0-18 år minska jämfört med nu, men nu inräknat också nya 
bostadsområden som planeras närmsta tioårsperioden så gör det att 
det är att vänta en ganska oförändrad nivå av förskolebarn och 
skolbarn på Orust. 

 
2022 var första året en befolkningsprognos på delområde tagits fram 
som sträcker sig fram till 2029. Vilket framgår av nedan tre diagram. 
Denna statistik tar hänsyn till var på ön barnen och eleverna bor och 
utgår från att alla väljer förskola/skola inom sin del av ön. 

Område norr omfattar Bagarevägens förskola, Ängsbergets förskola, 
Montessori förskola och Waldorf förskola. I skolsammanhang Henåns 
skola, Montessori skola och Waldorf skola. Här är det ett högt tryck på 
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förskoleplatser och kommer finnas fler barn än tillgängliga platser 
närmsta åren. 

 
Område öst omfattar Ängås förskola, nuvarande Sesterviksvägens 
förskola, Varekils förskola och förskolan Svanen. Inom grundskolan 
Ängås skola och Varekils skola. Här är inte lika tydlig brist på 
förskoleplatser som i område norr, men det är små marginaler åren 
fram till nya förskolan i Svanesund står klar. 

  

 
Område Väst omfattar i förskoleåldern Ellös förskola och Tvet förskola. 
För grundskolan handlar det om Ellös skola och Stensbo skola. Både 
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inom förskolan och grundskolan (som omfattar F-6, högstadium finns 
inte i väst) sker en minskning av barn och elever under planperioden. 

 
2022 gjordes också en lokalförsörjningsplan för 2023-2029 för förskola 
och grundskola och sammanfattningen av dessa är: 

För förskolan: Om Orust kommun räknas som ett upptagningsområde 
klarar kommunen efterfrågan av förskoleplatser under 
prognosperioden, alltså till och med 2029. Räknat per område saknas 
det 22 platser i område norr. Bristen avtar sedan och når jämnvikt. 
Övriga områden har stor eller mycket stor överkapacitet, som tilltar 
under prognosperioden. Den stora kullen född 2021 gör dock att det 
kommer vara mycket hög beläggning på Orusts förskolor våren 2023 
och fram till nya förskolan i Svanesund står klar någon gång under 
2024. 

Rapporten gjordes våren 2022 och nu hösten 2022 är bedömningen att 
även om man räknar kommunen som ett upptagningsområde är det 
mycket troligt att det under våren 2023 kommer uppstå behov att 
tillämpa överinskrivning på enskilda förskolor. Modulen vid Ängsbergets 
förskola som nyttjas för nattis kan komma att nyttjas som en extra 
förskoleavdelning dagtid. Även Ellös förskola som nu finns i Ellös gamla 
låg-mellanstadium bör med relativt enkla åtgärder kunna utökas med 
ytterligare en avdelning. Ur ett brukarperspektiv är dock Ellös förskola 
för många ett alternativ som kräver långa omvägar utifrån lokalisering 
av hem och arbetsplats. 
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För grundskolan: Om Orust kommun betraktas som ett 
upptagningsområde, finns ett överskott på mellan 10 och 50 platser per 
årskurs i F-9. Mest marginal finns i F-6 och enheten som ligger 
närmast sitt maxtak i antal elever är Henåns skola 7-9. Konsulten 
framförde också i rapporten att Orust grundskolor har god 
kapacitetsstruktur som fångar upp behoven både som helhet och i dess 
områden. Jämfört med många andra kommuner så är behoven väl 
tillgodosedda, utan anmärkningsvärd överkapacitet. 
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2 Behov av övriga lokalanpassningar 

Ett arbete har påbörjats för att presentera ett förslag på en ny förskola 
i Svanesund och ersätta Sesterviksvägens förskola som består av två 
avdelningar i en äldre fastighet samt två avdelningar i moduler. När en 
ny förskola i Svanesund står på plats kommer också den modul som 
finns vid Ängås förskola att tas bort. Den nya förskolan kommer bestå 
av sex avdelningar. Det handlar då om en ny förskola med sex 
avdelningar. Det är en utökning med ytterligare en avdelning mot de 
lokaler som avvecklas. 

Ellös förskola rivs just nu och förskolan befinner sig i tillfälliga lokaler. 
Ny förskola kommer att byggas på samma tomt och beräknas stå klar 
vid halvårsskiftet 2024. 

En utredning kring vilka konsekvenser en ökad byggnation får för barn-
och elevantalet har genomförts. Den visar att kommunen har tillräckligt 
med lokaler för både skola och förskola enligt den beräknade 
prognosen som ligger till grund för i utredningen. Samtliga 
nybyggnadsprojekt som ligger i kommunens planering är med i 
prognosen. Prognosen gäller för 2023-2029. Utredningen visar att det 
är trängre i våra lokaler i Henån än på övriga orter. Tillfällig topp inom 
förskolan i Henån området gör att det kommer under kortare perioder 
saknas platser men sektorn gör bedömningen att man kommer att 
hantera det genom tillfälliga lösningar. Henåns skola har det trångt på 
grund av att särskolan har vuxit mycket på några få år. Det gör att man 
tagit mer och mer av grundskolans lokaler. Skulle elevantalet öka på 
grund av att en friskola lägger ner så skulle det troligen innebära 
problem att få plats. Skolan har mycket biytor som man i så fall får 
försöka omvandla till undervisningslokaler. 

Kulturskolan har svårt med lokaler då man konkurrerar med skolan och 
föreningslivet. Verksamheten är idag mycket mobil vilket är 
tidskrävande så det finns ett önskemål om mer anpassade lokaler. 
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3 Utblick mot 2040 

Det vi ser är att det är högst tryck i Henån och Varekil på våra förskolor. 
Om vi i framtiden behöver ytterligare lokaler så är det troligen i dessa 
områden som vi behöver expandera. När våra nybyggnadsområden 
planeras bör vi tänka in mark för eventuellt utöka med ytterligare en 
förskola på någon av orterna.



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för omsorg 2022-11-08 
 

 
§62 KS/2022:1605 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor omsorg. 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med en strategisk lokalförsörjningsplan är ett ge förutsättningar för att med god 
framförhållning kunna planera och strukturera kommunens behov av verksamhetslokaler. 
Underlaget används för att bedöma framtida investeringsbehov samt ge en samlad bild av 
kommunens lokalkostnader. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor omsorg. 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Sektor omsorg 
 

 

 
 
 



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

 
§207 KS/2022:1605 
Lokalförsörjningplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor samhällsutveckling 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor samhällsutveckling.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler. För att få en bild 
över kommunens lokalförsörjningsutveckling, både på kort och lång sikt, ska det finnas en 
kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan. Planen syftar till att säkerställa att framtida 
investeringsbehov och lokalkostnader kan ske med framförhållning och kostnadseffektivitet. Den 
kommunövergripande lokalförsörjningsplanen beslutas årligen av fullmäktige i samband med 
budget och flerårsplan.  
 
Underlaget till den övergripande lokalförsörjningsplanen kommer från respektive sektors årliga 
lokalförsörjningsplan som beslutas av kommunstyrelsen under hösten i samband med 
uppdragsdokument och detaljbudget.  
 
I sektor samhällsutvecklings lokalförsörjningsplan finns det behov av att titta närmare på 
kulturhuset Kajutan. Arbetet med ny brandstation pågår och en förstudie förväntas beslutas 
snarast. I vår plan nämns också Ungdomens hus som växer. Nyttjandegraden på de små ytorna 
som finns idag är höga.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor samhällsutveckling. 
 
Beslutet skickas till 
Sektorschef samhällsutveckling 
Ekonomienheten 
 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16 
 

 
§154 KS/2022:1605 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor ledning och 
verksamhetsstöd 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor ledning och 
verksamhetsstöd. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler. För att få en bild 
över kommunens lokalförsörjningsutveckling, både på kort och lång sikt, ska det finnas en 
kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan. Planen syftar till att säkerställa att framtida 
investeringsbehov och lokalkostnader kan ske med framförhållning och kostnadseffektivitet. Den 
kommunövergripande lokalförsörjningsplanen beslutas årligen av fullmäktige i samband med 
budget och flerårsplan.  
 
Underlaget till den övergripande lokalförsörjningsplanen kommer från respektive sektors årliga 
lokalförsörjningsplan som beslutas av kommunstyrelsen under hösten i samband med 
uppdragsdokument och detaljbudget.  
 
I sektor ledning och verksamhetsstöds lokalförsörjningsplan finns det behov av att titta närmare 
på ett nytt slutarkiv och serverhall. Även mindre behov som undervisningssal till 
samhällsorienteringen för nyanlända, fler kontorsplatser för den centrala bemanningsenheten och 
förråd för valnämnden nämns.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 

 
 
 



 Datum Diarienummer 1(2)
2022-11-15 KS/2022:85

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

Prognosrapport oktober 2022 för Orust kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna prognosrapport oktober 2022 för Orust kommun.

Sammanfattning av ärendet
Sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en prognosrapport efter sista oktober 
för kommunen.

Helårsprognosen för kommunen beräknas till ett överskott på 49,2 miljoner kronor vid 
årets slut. Det ska jämföras med det budgeterade resultatet på 28,6 miljoner kronor. I 
prognosen ingår en delvis inlösen av pensionsskulden med 40 miljoner kronor efter 
beslut i fullmäktige i november. Sedan helårsprognosen i augusti har prognosen 
förbättrats med 10,7 miljoner kronor exklusive pensionsinlösen. Det som förbättrats 
sedan augusti är sektorernas prognoser med 4 miljoner kronor, skatteintäkterna med 2 
miljoner kronor och den centrala posten ofördelad budget med 3 miljoner kronor. 

De flesta sektorer redovisar förbättrade prognoser. Sektor omsorg redovisar en positiv 
budgetavvikelse vid årets slut på 5,5 miljoner kronor. Sektor lärande redovisar en 
negativ budgetavvikelse på 0,7 miljoner kronor. Övriga sektorer en positiv 
budgetavvikelse från 0 upp till 1 miljon kronor.

Investeringsprognosen uppgår till 104 miljoner kronor och det är 67 miljoner kronor 
lägre än budget och 15 miljoner kronor lägre än den senaste prognosen i augusti. 
Avvikelsen beror på att flera större investeringar flyttas fram av olika anledningar.
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Helårsprognos kommunen totalt, +49,2 mnkr 
Helårsprognosen för Orust kommun beräknas till +49,2 mnkr att jämföra med budgeterat resultat +28,6 
mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på +20,6 mnkr. Helårsprognosen har försämrats med nära 
30 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten efter sista augusti. Under hösten har fullmäktige 
beslutat inlösa en del av pensionsskulden med 40 mnkr vilket förklarar den försämrade prognosen. 
Exkluderas pensionsinlösen har prognosen förbättras med 10,7 mnkr. Sektorerna har tillsammans 
förbättrat sin prognos med 7,1 mnkr. Skatteintäkterna och generella bidrag har förbättrats med 43,7 mnkr 
jämfört mot budget, vilket är en förbättring med 1,9 mnkr jämfört med bedömningen i augusti. Nedan 
kommenteras helårsprognosen för respektive sektor. 

Politisk verksamhet och revision +0,6 mnkr 
Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 0,6 mnkr och är hänförligt till lägre arvoden än budgeterat 
till fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Prognosen har förbättras med 0,2 mnkr sedan 
augusti, varav 0,1 mnkr är hänförligt till ytterligare lägre kostnader för kommunstyrelsen. 

Sektor ledning och verksamhetsstöd, 0,0 mnkr 
Sektor ledning och verksamhetsstöd förbättrar sin helårsprognos från en negativ budgetavvikelse på 0,7 
mnkr i augusti, till ingen budgetavvikelse alls.  

Största förbättringen finns inom utvecklingsenheten, som förbättrat helårsprognosen från 0,4 mnkr till 0,8 
mnkr. Det beror huvudsakligen på ytterligare tillfälliga bidrag från Migrationsverket vad gäller 
Ukrainaflyktingar samt att underskottet för servicebussarna har kompenserats genom ett 
budgettillägg. Beslut om dagersättning för Ukrainaflyktingar väntas från Migrationsverket under 
november-december. Om beslut beviljas kommer helårsprognosen förbättras med ytterligare 1 mnkr. 
Dessutom tillförs också enheten ett tillfälligt generellt/riktat statsbidrag med anledning av kriget i Ukraina 
på 0,3 mnkr som inte heller ingår i ovanstående prognos.  

Ekonomienheten har inte längre någon negativ budgetavvikelse då flera större entreprenadupphandlingar 
skjutits fram till 2023 och därför behövs ingen extra resurs. 

Administrativa enheten beräknar ett årsunderskott med 1,1 mnkr. Detta är en förbättring med 0,1 mnkr 
jämfört med prognosen i augusti och beror på minskat underskott för kontaktcenter, från 1,4 mnkr till 1,3 
mnkr. Underskottet inom kontaktcenter beror på ombyggnadskostnader som belastar verksamheten utan 
särskilt budgetanslag. 

Sektor lärande, -0,7 mnkr 
Sektor lärandets bedömning per oktober är ett resultat vid årets slut på -0,7 mnkr. Denna prognos är 
något bättre än augustiprognosen som visade -1,5 mnkr.  

Grundskolan inklusive grundsärskolan bedöms gå med underskott, -2,4 mnkr. Den främsta orsaken är allt 
fler elever med särskilda behov inom grundskolan. Grundsärskolan bedöms ha budget i balans 2022. 

Underskott förväntas också inom förskolan, -1,4 mnkr. I det underskottet finns kostnader för 
evakueringskostnader för Ellös förskola motsvarande 2,3 mnkr.  

Överskott förväntas inom gymnasiet och vuxenutbildning inklusive gymnasiesärskolan motsvarande 2,8 
mnkr. Köp av plats i annan kommun bedöms bli 1,3 mnkr lägre än budget och resterande överskott 
härrörs till vakanta tjänster under vårterminen samt ersättning från Migrationsverket för asylsökande. 

Sektor omsorg, +5,5 mnkr 
Sektor omsorg förbättrar sin prognos till ett överskott om 5,5 mnkr. Prognosen i augusti var ett 
nollresultat. Förbättringen har skett inom flera områden men framförallt inom verksamhetsområdet 
socialt stöd. 

Sektorsövergripande gör en mindre förbättring av prognosen till +0,8 mnkr. Överskottet härrör till en 
mindre buffertpost som inte nyttjas fullt ut.  

Vård och omsorg förbättrar prognosen från augusti med 1,6 mnkr till ett underskott om 1,1 mnkr där ett 
minskat antal beviljade hemtjänsttimmar står för förbättringen. Verksamheten har även minskade 
kostnader för personal inom biståndsenheten. 

För äldreomsorg/särskilda boenden förbättras prognosen med 0,8 mnkr. Förbättringen härrör bland 
annat till ett svårt rekryteringsläge som ger minskade personalkostnader, intäkter för sålda platser samt 
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statsbidrag. 

Inom stöd och omsorg har den största förbättringen skett från ett överskott om 2,0 mnkr i augusti till 5,0 
mnkr i oktober. Förbättringen förklaras bland annat av ett avslutat ärende inom personlig assistans men 
också att satsningar och rekryteringar som planerats under hösten inte har genomförts. 

Sektor samhällsutveckling, +1,0 mnkr 
Årsprognosen är ett överskott med 1 mnkr. Några orsaker är att sektorn haft vakanser under året, 
driftbidrag som kommit till följd av en investering, överskott på parkenheten, vunnen tvist som 
resulterade i intäkt för tidigare nedlagda kostnader. Jämfört med augusti så har främst prognosen för 
fastighet justerats eftersom lagfart för gåvan som togs emot för ca 50 år sedan sannolikt inte hinner 
komma i år. Jämfört med augusti så har prognosen för mark och exploatering också justerats ner då 
sektorn tog beslut om att rivning av två hus på Åvägen i Henån genomförs under året. 

Vatten och avlopp, +5,9 mnkr 
Helårsprognosen för vatten och avloppsverksamheten är ett överskott på 5,9 mnkr, vilket till största delen 
beror på låga kostnader för den löpande driften. Årsprognosen är oförändrad jämfört med prognosen per 
sista augusti. Under året har verksamheten gjort en genomlysning av fakturerade avgifter och funnit att 
vissa anslutningar inte har fakturerats fullt ut. Detta ska justeras under hösten, vilket ger ett överskott om 
ca 4,4 mnkr. Den utgående resultatfonden beräknas uppgå till 16,7 mnkr.  

Renhållning, +-0 mnkr 
Renhållningsverksamheten beräknas vara i balans med budget vid årets slut, vilket är oförändrad prognos 
jämfört med sista augusti. Den utgående resultatfonden beräknas uppgå till 1,6 mnkr. 

Centrala poster 
För potten ofördelad budget prognosticeras ett överskott på 2,7 mnkr vilket till största delen på tidigare 
års upparbetade överskott. Kostnader kring pensionsutbetalningar, löneskatt, semesterlöneskuld och 
arbetsgivaravgifter mm prognosticeras ge en budgetavvikelse om -35,1 mnkr, varav -40,0 mnkr avser 
pensionsinlösen via en försäkringslösning.  

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli +43,7 mnkr högre än budget. Skatteintäkterna ökar 
med 27,2 mnkr vilket framförallt beror på den positiva effekten på utvecklingen av sysselsättningen i 
Sverige under 2021 och 2022.   

De generella statsbidragen har ökat med +16,5 mkr. I beloppet ingår 4,0 mnkr som avser riktade 
satsningar men som klassas som generellt statsbidrag till sektor omsorg avseende utökad bemanning 
särskilt boende och till sektor lärande avseende skolmiljarden. Därutöver har fastighetsavgiften, 
inkomstutjämningen samt satsningar från staten till kommunen gett större intäkter än budgeterat. 

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader prognosticeras till ett 
underskott på -0,1 mnkr. Internräntan prognosticeras med ett överskott på 0,4 mnkr på grund av 
senarelagda investeringsprojekt. 

Likviditeten har under året varit mycket god. Det beror bland annat på bättre likviditet vid årets början, 
det positiva resultatet och lägre investeringsnivåer än planerat. Samtliga investeringar finansieras med egna 
medel och en pensionsinlösen på 40 mnkr inbetalas före årsskiftet. Ett lån har amorterats på 20 mnkr. 
Beroende på investeringsutfallet är det osäkert om lånet behöver återupptas igen. Ingen ytterligare 
amortering planeras i nuläget.  
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Driftredovisning 2022 Prognos Budget Avvikelse Avvikelse

oktober augusti

(mnkr) helår 2022 helår 2022 helår 2022 helår 2022

Politisk verksamhet och revision -13 -13 1 0

Sektor ledning och verksamhetsstöd -67 -67 0 -1

Sektor lärande -402 -402 -1 -2

Sektor omsorg -406 -412 6 0

Sektor samhällsutveckling -75 -76 1 4

Affärsdrivande Vatten och avlopp 0 0 0 0

Affärsdrivande Renhållning 0 0 0 0

Ofördelad budget (pris-, löneökning, kapitalkostnader) 0 -3 3 0

Summa nämndsverksamhet -964 -973 9 2

Pensionskostn/skuldförändr. avseende 

semesterlön/arbetsgivaravg. -56 -21 -35 4

Försäljning fastigheter, mark, tomter 3 0 3 3

Internränta 13 12 0 0

Kommunstyrelsens medel till förfogande 0 0 0 0

Avgår verksamhetens interna intäkter -162 -166 4 4

Avgår verksamhetens interna kostnader 161 165 -4 -4

Summa verksamheternas nettokostnad -1 006 -983 -23 9

Skatteintäkter 843 816 27 25

Generella statsbidrag 218 202 17 17

Verksamheternas resultat 56 35 21 50

Finansiella intäkter 2 2 1 1

Finansiella kostnader -10 -9 -1 -1

Avgår finansiella interna intäkter 0 0 0 0

Avgår finansiella interna kostnader 1 1 0 0

Resultat 49 29 21 50
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Investeringar 

 
 

Investeringsutgifterna t o m oktober uppgår till 62 mnkr. Årsprognosen beräknas till 104 mnkr vilket är 69 
mnkr lägre än budgeterat. Prognosen per sista augusti uppgick till 119 mnkr. Prognosen är 15 mnkr lägre i 
oktober jämfört med augusti.  

Sektor ledning och verksamhetsstöds investeringsbudget är 10 mnkr varav cirka hälften beräknas 
förbrukas. Flera projekt är försenade vilket förklarar det lägre investeringsutfallet.  

Sektor lärande har en budget på 9 mnkr till fastighetsinvesteringar avseende Ellös och Svanesunds 
förskola. Prognosen är att 4,5 mnkr förbrukas och resterande faller ut 2023. Sektorn har därutöver en 
investeringspott för mindre investeringar på 1 mnkr. Prognosen är att dessa kommer att nyttjas varav 0,4 
mnkr är till det nya verksamhetssystemet Schoolsoft.  

Sektor omsorg har en budget på 28,6 mnkr för fastighetsinvesteringar varav ombyggnad Ågården och 
ombyggnad till korttidsvård Mollösund är de största projekten. Prognosen beräknas till 5,3 mnkr på grund 
av förseningar och utgifterna faller istället ut 2023. Utöver detta planerar sektorn att förbruka nästan hela 
den miljon som erhållits för mindre investeringar. 

Samhällsutvecklings investeringsbudget uppgår till 46,2 mnkr varav 11,6 mnkr avser fastigheter. 
Prognosen är att 27,1 mnkr förbrukas varav underhållsåtgärder, förstärkningsåtgärder ån i Henån, 
räddningsfordon och exploatering gata Lunden-Bön har de största utgifterna. Den budgeterade posten för 
strategiska markinköp, 5 mnkr,  beräknas inte förbrukas. 

Vatten och avlopp 
Investeringsutgiften för Vatten och avlopp beräknas till 60,1 mnkr vilket är drygt 10 mnkr lägre än 
budgeterat. En av de största investeringarna är ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk där årets utgift 
beräknas till 31 mnkr. Andra stora investeringar är VA-länk Väst/broledningen och byte vattenservis i 
Ellös.  

Renhållning 
Investeringsutgift för Renhållning beräknas till 0,1 mnkr vilket är 5 mnkr lägre än budgeterat. Åtgärder 
enligt ÅVC-utredning är den största investeringen där merparten överflyttas till 2023. 

mnkr

Budget 

2022

Prognos

2022

Sektor lärande Fastighet -9 -5

Övr investeringar -1 -1

Sektor lärande summa -10 -6

Sektor omsorg Fastighet -26 -4

Övr investeringar -3 -2

Sektor omsorg summa -29 -5

Sektor samhällsutveckling Fastighet -12 -8

Gång- och cykelväg -6 -2

Hamn, parkering -5 -5

Mark -18 -8

Övr investeringar -6 -4

Sektor samhällsutveckling summa -47 -27

Sektor ledning och verksamhetsstödFastighet -1 0

Övr investeringar -10 -6

Sektor ledning och verksamhetsstöd summa -10 -6

Politisk verksamhet Övr investeringar 0 0

Politisk verksamhet summa 0 0

Skattefinansierad verksamhet summa -95 -44

Affärsdrivande Renhållning -5 0

Vatten- och avlopp -71 -60

Affärsdrivande verksamhet summa -76 -60

Summa investeringar totalt -171 -104
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Kommunens kvalitet i korthet 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en årligen återkommande undersökning med cirka 40 mått, 
som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). KKiK är ett nationellt projekt där cirka 170 
kommuner deltar. Syftet med måtten är bland annat att kommunen ska använda måtten som en del i 
styrningen och verksamhetsutvecklingen, i dialogen med invånarna samt ge en övergripande bild av 
kommunens service i jämförelse med andra kommuner.  

Måtten som används innehåller uppgifter som kommer från bl.a. Statistiska Centralbyrån (SCB), 
Socialstyrelsen, Skolverket och kommunens egna mätningar. De publiceras i en rapport i januari. 
Kommunernas egna mätningar är dock redan klara och publicerade och en del av måtten redovisas nedan. 
För att visa hur resultatet är i jämfört med andra kommuner används färgerna rött, gult och grönt. De 
bästa 25 % har grön färg, de sämsta 25 % har röd färg och de 50 % i mitten har gul färg.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nyckeltal 2020 2021 2022

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, andel (%) 88,5 89,1 83,0

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%) 89,3 88,6 91,6

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 89,2 88,9 92,4

Elever i åk 8: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller 

"Till stor del", (%) 84

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%) 85,6 89,4 93,3

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%) 93 77 75

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, 

medelvärde 18 29 22

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till 

särskilt boende, medelvärde 122 45 27

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 

medelvärde 16 17 17

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 83 80

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 90 88

Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal 0,05

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 63 54 63

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 57 60
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Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Beslut om att godkänna och anta anbud avseende försäkringar från 2023

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Anta anbud och teckna försäkringar för 2023 i enlighet med rekommendation i 
tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16

2. Delegera beslutet att anta anbud för kommun- och olycksfallsförsäkring till 
ekonomichefen under 2022 eller 2023.

3. Ge delegation till ekonomichef att beställa och teckna nödvändiga 
försäkringsavtal enligt beslutet.

4. Finansiering av den nya försäkringslösningen VA-försäkring finansieras av 
taxekollektivet för vatten och avlopp. 

5. Försäkringslösningarna miljö, LOU, tjänsteresa, rättsskydd samt delar av 
kommunförsäkringen finansieras centralt av skattekollektivet och resterande 
försäkringslösningar finansieras av respektive verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt försäkringspolicyn besluta om vilket försäkringsskydd 
kommunen ska ha. Kommunstyrelsen ska också enligt policyn besluta om att anta 
upphandlingsanbud. 

Kommunens försäkringsförmedlare Söderberg och Partners har genomfört 
portföljupphandlingar och samordnade försäkringsupphandlingar för sina kunder inom 
en rad olika försäkringsområden. Den stora volymen har inneburit mycket fördelaktiga 
premier och villkor, där flera av våra premier till och med sjunker till kommande 
avtalsperiod. 

Efter avslutad anbudutvärdering och intern riskanalys har kommunförvaltningen 
kommit fram till att kommunen bör teckna två helt nya försäkringslösningar, 
ansvarsförsäkring mot diskriminering och VA-försäkring. Risken för ersättningskrav 
inom dessa områden har ökat. Två försäkringslösningar som idag finns inom 
kommunförsäkringen är rättsskyddsförsäkring och ansvarsförsäkring LOU, det vill säga 
försäkring mot skadeståndskrav som riktas mot kommunen vid felaktiga upphandling 
enligt Lagen om offentlig upphandling. Söderberg och Partner rekommenderar 
kommunen att lyfta ur dessa ur kommunförsäkringen och istället teckna separata 
försäkringar. Syftet är en lägre premie på grund av ökad konkurrens samt i regel ett mer 
omfattande och bättre försäkringsskydd. Övriga försäkringslösningar som framgår av 
tabellen nedan har kommunen idag genom tidigare fattade beslut i kommunstyrelsen. 
Dessa har upphandlats separat eller som samordnade. Rekommendationen är att anta 
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dessa anbud. Utvärderingsunderlag finns och lämnas ut vid begäran på grund av 
upphandlingssekretess.
Kommunförvaltningens ekonomienhet hanterar kommunens försäkringsskydd och 
rekommenderar kommunstyrelsen att besluta i enlighet med Söderberg och Partners 
rekommendation och utvärdering enligt nedanstående tabeller. 

Nya försäkrings-
lösningar

Nya försäkrings-
givare

Premie 2022 Premie 2023 SEK

VA Protector - 172 735
Ansvarsförsäkring 
vid diskriminering

IF - 17 967

Rättsskydd Legal Insurance Ingår idag i 
kommunförsäkringen 

med ca 87 000 kr 

12 365

Ansvarsförsäkring 
vid LOU

Protector Ingår idag i 
kommunförsäkringen 

prisuppgift saknas.

56 247

Befintliga 
försäkrings-
lösningar

Nya försäkrings-
givare

Premie 2022 Premie 2023 SEK

Byggsäkerhet RSG 0,35 % på redovisad 
investeringsvolym

0,6 % på redovisad 
investeringsvolym

Tjänsteresa IF 8 684 9 293
Utställning/konst Brookfield 7 439 7 481
Projekt Trygg-Hansa 34 680 29 175
Miljö Chubb 95 000 71 059
Fordon Protector 592 000 445 502

Söderberg och Partner rekommenderar kommunen att förlänga olycksfalls- och 
kommunförsäkringen med befintlig försäkringsgivare under 2023. Om inte villkoren är 
acceptabla behöver en ny upphandling ske redan före årsskiftet. I annat fall kommer 
Söderberg och Partner att upphandla dessa försäkringslösningar i början av 2023 inför 
ny avtalsperiod från och med 2024. För att korta beslutsprocessen föreslås att 
ekonomichef får delegation att besluta om anta anbud vid ny upphandling. Inga stora 
förändringar planeras avseende försäkringsbelopp, omfattning eller självrisknivåer 
jämfört med dagens försäkringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16
Produktblad för ansvarsförsäkring vid diskriminering
Produktblad VA-försäkring
Produktblad ansvarsförsäkring vid LOU

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Comfact Signature Referensnummer: 1493376
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Susanne Ekblad
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   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-10-03 KS/2022:1548 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Anne-Maria Bardh 
telefon 0304-33 43 47 
e-post: anne-maria.bardh@orust.se

Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp och riktlinjer 
för STO-kommunerna 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Godkänna förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för 
STO-kommunerna, att gälla för Orust kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöenheten har fått i uppdrag att, tillsammans med Tjörns och Stenungsunds 
kommuner, ta fram en kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp. 
Projektet innefattar framtagande av gemensam policy och riktlinjer för små avlopp, och 
finansieras till 80 % med LOVA-bidrag (MBN 2020-11-19 § 262). Projektet syftar till att 
prövningen av små avlopp ska vara likvärdig i de tre kommunerna, med ett samordnat 
underlag för bedömningar, i ett större sammanhang likväl som utifrån de förutsättningar 
som råder i varje enskilt fall. 
 
Det framtagna materialet ska kunna underlätta vid handläggningen av ansökningar och 
vid tillsyn av små enskilda avloppsanläggningar, genom en ökad samsyn mellan de tre 
kommunerna. Målet är en effektivare handläggning och ökade möjligheter att förhålla 
sig till gällande lagstiftning och vägledande juridisk praxis, för att uppfylla 
vattendirektivets krav. Gemensamma bedömningsgrunder gör också att det blir lättare 
för den enskilde medborgaren, och de entreprenörer som arbetar i kommunerna, att 
veta vilka krav som kan komma att ställas och varför. 
 
Miljöenheten har tillsammans med miljöhandläggarna i Stenungsunds och Tjörns 
kommuner arbetat fram förslaget, med stöd av en styrgrupp bestående av ansvariga 
chefer. En politisk kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig under 
projektets gång. Referensgruppen har beretts möjlighet att lämna synpunkter, liksom 
respektive kommuns VA- samt renhållningsenheter. Inkomna synpunkter har 
behandlats och införlivats i förslaget, när det har bedömts vara lämpligt. 
 
På grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av sektor 
samhällsutveckling, så behandlas ärendet genom kommunstyrelsens arbetsutskott, då 
detta ligger inom ramen för strategiska miljöfrågor. Miljö- och byggnadsnämndens 
beslut 2022-09-21 § 174, ses därför som ett yttrande.  
 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-10-03 KS/2022:1548

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Förslag till kommungemensam policy för små avlopp, version daterad 2022-09-12 
Förslag till riktlinjer för små avlopp, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 1 - Skyddsnivåer, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 2 - Ekologisk status, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden, version daterad 2022-09-12 
Miljö- och byggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-09-21 § 174 

Beslutet skickas till 
Miljöchef  
Projektledare Emma Johansson, emma.r.johansson@tjorn.se 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson Ulrika Marklund  
Sektorschef samhällsutveckling Miljöchef



 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer för små avlopp 
  
För Stenungsunds, Tjörns och 
Orusts kommuner 

 

Dokumenttyp 
Regler 

Antagen av 
Kommunstyrelsen 

Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 
KS/xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-xx) 

Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m. 
20xx-xx-xx - Gäller tills vidare 

Dokumentansvarig i 
förvaltningen Sektorchef xxxx 

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf 
(beslutsdatum) 
KS/20xx:NNNN § NNN (201x-xx-xx) 

Gäller för målgruppen 
Sektor xxxxx 

Kontakt om styrdokumentet 
Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00  
e-post: kommun@orust.se 
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Riktlinjernas syfte, mål, omfattning och målgrupp 
Syftet med riktlinjerna är att skapa en gemensam tolkning av de regler och krav som finns för 
att skydda människors hälsa och miljön.  

Målet med riktlinjerna är att 

 handläggningen ska ske med gemensamma bedömningsgrunder i de tre 
kommunerna, 

 ge en ökad tydlighet för målgruppen, det vill säga för fastighetsägare, medborgare, 
sökande, avloppsentreprenörer verksamma i STO-området (Stenungsund, Tjörn och 
Orust), handläggare samt beslutande i nämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige, 

 möjliggöra effektivare handläggning, 
 underlätta för kommuninvånarna att göra ett medvetet och hållbart val av 

avloppsanläggning. 
 

Riktlinjerna reglerar prövning av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–200 
personekvivalenter, pe, samt tillsyn av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–25 
pe. 

 

Detta regleras inte av riktlinjerna 
Riktlinjerna berör inte 

 fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet som omfattas av Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, 

 prövning av avloppsanläggningar dimensionerade för > 200 pe, detta regleras av  
Miljöprövningsförordning (2013:251), 

 tillsyn av avloppsanläggningar som är dimensionerade för 26–1 999 pe. 
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Relaterade styrdokument 
Relaterat styrdokument är Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

Bakgrund  
I STO-området finns ett stort antal små avloppsanläggningar vars utsläpp i ett större 
sammanhang har en betydande påverkan på områdets vattenområden, det vill säga hav, 
sjöar och vattendrag. Lokalt kan det även finnas risk för olägenhet för människors hälsa.  

De geologiska förutsättningarna i STO-området gör att utsläpp av avloppsvatten i många fall 
har en kort tillrinningstid till recipient oavsett om det är till hav, sjö eller vattendrag. 
Havsområdena i STO är tydligt påverkade av övergödning. Större delen av vattenområdena 
har måttlig eller otillfredsställande ekologisk status, se bilagan Ekologisk vattenstatus. 

Gemensamma styrdokument samt rutin för STO-kommunerna 
Framtagandet av gemensamma styrdokument samt rutiner för STO-kommunerna förväntas 
leda till en likvärdig arbetsmetodik, gemensamma administrativa verktyg, mallar samt mer 
effektiv handläggning med kortare handläggningstider. Gemensamma riktlinjer och rutiner 
väntas även leda till en effektivare tillsyn och åtgärdstakt avseende bristfälliga 
avloppsanläggningar. Det kommunövergripande arbetet leder även till en större mängd 
samlad information, till såväl fastighetsägare, entreprenörer och kollegor samt bidrar till ökad 
kompetens inom kommunerna.  

Kombinationen av rådgivning och inventering förväntas bidra till en ökad förståelse hos 
fastighetsägare för hur deras avlopp påverkar deras närmiljö samt recipient vilket förväntas 
öka deras vilja att åtgärda bristfälliga avlopp. Något som i förlängningen kan påverka 
kommunens åtgärdsarbete i en positiv riktning.   

Kommunerna förbereder sig för riskbaserad tillsyn av små avlopp genom att införa ett system 
för digital registrering av avloppsanläggningar.  

Tillämpning 
Vid tillämpning av dessa riktlinjer bedöms kommunerna kunna säkerställa minskad 
miljöpåverkan från små avlopp genom begränsade utsläpp av de övergödande ämnena 
fosfor och kväve. Begränsade utsläpp av närsalter är en förutsättning för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas i enlighet med Åtgärdsprogram för vatten 
2021–2027, Västerhavets vattendistrikt.  

Information och rådgivning 
För att kunna hjälpa fastighetsägare och entreprenörer i frågor gällande små avlopp erbjuder 
respektive kommuns tillsynsmyndighet rådgivning. De kommunala tillsynsmyndigheterna 
bedriver dock myndighetsutövning och kan därför inte rekommendera vilken 
avloppsanläggning som ska väljas eller vilken placering som är lämplig för anläggningen. 
Den kommunala tillsynsmyndigheten kan informera om bland annat områdesskydd, 
godkända anläggningar, avloppslösningar som finns på marknaden samt uppgifter om 
entreprenörer som anlägger små avlopp i området. Handläggare ska ge information och 
hjälp med vilka uppgifter som behöver inkomma för att ansökan/anmälan om små avlopp ska 
kunna handläggas. Rådgivningen utgår från tillgängliga fakta och rådgivningen ska vara 
saklig och opartisk.  

Tillämpning vid tillsyn 
Tillsyn behöver utföras för att säkerställa de små avloppsanläggningarnas funktion och 
rening men också för att minska dess negativa påverkan på människors hälsa samt miljön. 
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Som ett första steg i tillsynen görs en inventering av de små avlopp som finns i den aktuella 
kommunen. Efter beslut om vilka fastigheter som ska inventeras brukar den kommunala 
tillsynsmyndigheten göra en arkivinventering och undersöka vad för avloppsrelaterad 
information som finns om respektive fastighet. Om information saknas eller om det finns 
andra frågor skickas det vanligtvis ut en enkät till aktuella fastighetsägare. I enkäten ställs 
frågor om vatten- och avloppsförhållandena på fastigheten. Fastighetsägarnas enkätsvar 
bidrar till det fortsatta arbetet med tillsyn samt ger en överblick av vatten- och 
avloppssituationen i kommunerna. Efter arkivinventering och eventuell enkätundersökning 
görs en preliminär bedömning av avloppsanläggningen, om den lever upp till gällande 
lagstiftning eller ej. Efter bedömningen informeras fastighetsägarna om deras avlopp 
behöver åtgärdas eller ersättas. Det kan i samband med detta bli aktuellt med tillsyn på plats 
för att göra en bedömning av avloppsanläggningen. Det är fastighetsägaren, även kallad 
verksamhetsutövaren, som enligt lag ansvarar för att dennes enskilda avlopp fungerar som 
det ska och har en godtagbar rening.  

Inventering, tillsyn och åtgärdande av bristfälliga avloppsanläggningar bidrar till att nå flera 
nationella miljökvalitetsmål samt globala mål.  Arbetet för att nå dessa mål sker genom en 
minskad belastning av närsalter samt fekala föroreningar till både närområde och recipient. 
En förbättrad status i våra vattenområden ger även en samhällsnytta gentemot medborgare 
och för pågående/framtida vattenbruk, så som till exempel alg-, fisk- och musselodlingar. 

Övergödning orsakar förändringar i ekosystem och leder bland annat till algblomning och 
försämrad syresättning av bottenvattnet. Syrefria bottnar genererar i sin tur ytterligare 
övergödning då fosfor som tidigare varit bunden i bottensedimentet frigörs vid syrefria 
förhållanden. En minskning av övergödande ämnen har flera positiva effekter. Det gynnar 
sjöar och vattendrags naturliga produktionsförmåga, bevarar den biologiska mångfalden och 
resulterar i en god resurshushållning. Även grundvattnet behöver skyddas för att kunna 
säkra tillgången till dricksvatten men också för att bidra till en god livsmiljö för djur och växter 
i vattenmiljöer. 

I åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt 2021–2027 presenteras åtgärder som 
myndigheterna behöver genomföra på administrativ nivå för att nå miljökvalitetsnormer för 
vatten. Till detta har Vattenmyndigheterna tagit fram preliminära åtgärdsbeting för respektive 
vattenförekomst. Åtgärdsbetingen presenteras i Vattenmyndighetens 
Vatteninformationssystem Sverige, VISS. För vattendrag och sjöar finns beting som säger att 
minst 1 065 små avlopp ska ha åtgärdats i STO-området innan år 2027. 

Prioritering av tillsyn av små avlopp görs genom att tillsynen bedrivs där miljö- och 
hälsonyttan är som störst. Effekten från tillämpning av gemensam policyn samt riktlinjer 
bedöms leda till att de små avloppsanläggningarna i STO-området på sikt har liten påverkan 
på hälsa och miljö, i enlighet med den nationella tillsynsstrategin. 

Händelsestyrd tillsyn  
Vid klagomål gällande bristfälliga avlopp eller misstänkt olägenhet bedrivs händelsestyrd 
tillsyn. Detta för att bedöma om avloppsanläggningen misstänks kunna orsaka olägenhet för 
människors hälsa och/eller miljön, genom exempelvis lukt, förorening av dricksvatten eller 
utsläpp av orenat avloppsvatten, så kallat direktutsläpp. 

För att bedöma om klagomålet är befogat görs ett platsbesök där avloppsanläggningen 
kontrolleras. Fokus ligger på om avloppsanläggningen orsakar hälsomässig olägenhet eller 
om anläggningen har direktutsläpp. Även avloppsanläggningar med endast slamavskiljning 
eller slamavskiljning följt av stenkista bedöms ha direktutsläpp.  

Tillämpning vid prövning 
Fastighetsägaren är enligt lag skyldig att ansöka/anmäla om att få inrätta en ny 
avloppsanläggning eller ändra en befintlig avloppsanläggning som resulterar i en väsentlig 
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förändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. När en ansökan/anmälan 
inkommer sker en prövning för att fastställa om den valda avloppsanläggningen kan beviljas. 
I prövningen ingår att bedöma den enskilda platsens förutsättningar i förhållande till 
reningsgraden hos den tekniska lösningen, avloppsanläggningen. Bedömningen görs av 
funktionen i förhållande till behovet av rening på en viss plats. Även risk för översvämning, 
stigande havsnivåer, skred och ras beaktas vid prövning. 

Funktionen hos avloppsanläggningen prövas också i ett större sammanhang, det vill säga 
hur stor påverkan på recipienten det skulle innebära om flera anläggningar med samma 
tekniska lösning och reningsgrad skulle tillåtas i ett område. Till exempel vid nybyggnation 
och ett högt exploateringstryck kan en ökning av den totala utsläppsmängden övergödande 
ämnen sammantaget innebära en negativ påverkan på ett känsligt vattenområde på ett 
sådant vis att utsläpp inte kan tillåtas. 

Hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd innebär reningskrav avseende övergödande och 
syreförbrukande ämnen vilka främst finns i WC-vatten. För att en avloppsanläggning 
belastad med WC och bad-, disk- och tvättvatten, BDT, ska klara hög skyddsnivå avseende 
miljöskydd behöver följande funktionskrav uppfyllas: 
 minst 90 % reduktion av totalfosfor 
 minst 90 % reduktion av organiska syreförbrukande ämnen, BOD 
 minst 50 % reduktion av totalkväve 

 
Reduktionen ska med ytterst få undantag ske i anläggningen, näringsupptag i naturen kan 
inte räknas anläggningen till godo.  
 

För en avloppsanläggning som klarar normal skyddsnivå för miljöskydd jämfört med en 
anläggning som klarar hög skyddsnivå är prisskillnaden liten sett till den miljönytta som kan 
uppnås. Den ökade kostnaden motsvarar kostnad för ökad dosering av fosforfällningsmedel 
alternativ ett tätare bytesintervall av filtermassa i fosforfälla. Som redan nämnts har STO-
området förhållandevis stora problem med övergödda vattendrag, sjöar och havsområden 
jämfört med Sverige som helhet. Prisskillnaden för en anläggning som klarar hög skyddsnivå 
jämfört med en som klarar normal skyddsnivå vägt mot miljönyttan gör det rimligt att ha hög 
skyddsnivå som utgångspunkt, i enlighet med tidigare beslut om hög skyddsnivå för 
avloppsrening. 

Avvikelser från hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Vid prövning av avloppsanläggningar kan avsteg från hög skyddsnivå göras och normal 
skyddsnivå godkännas om det exempelvis finns något att vinna ur miljöhänseende. 
Robusthet, resurshushållning och uppehållande av vatten räknas som sådana miljövinster.  
 
Avvikelser från hög skyddsnivå förutsätter att omständigheterna i det enskilda fallet möjliggör 
detta. Avsteg från hög skyddsnivå bör vanligtvis inte övervägas i särskilt känsliga områden. 
Exempel på lösningar som inte klarar hög skyddsnivå men har andra miljöfördelar är: 

1. fosforavlastade markbäddar. Anses klara hög skyddsnivå avseende fosfor men inte 
kväve men har fördelen att vara robust,  
 

2. ej fosforavlastade infiltrationsanläggningar. Klarar normal men inte hög skyddsnivå, 
har fördelen att vattnet infiltreras i marken och inte leds bort för att snabbt nå 
recipient. En förutsättning är att infiltrerat vatten inte påverkar vattentäkter eller 
grundvatten. I STO-området finns det dock endast ett fåtal mindre områden där det är 
geologiskt möjligt att anlägga en infiltrationsanläggning, 

 
3. fosforreningsmetoder utan kemikalier eller fosforfälla som innebär resurshushållning,  
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4. metoder med extra god kväverening men där fosforreningen inte når upp till hög 

skyddsnivå, 
 

5. dammar utformade som näringsfällor för att fånga upp näringsläckage i form av kväve 
och fosfor från små avlopp samt jordbruksmark. Dessa dammar har förutom den 
renande effekten andra stora miljöfördelar så som buffring av vatten samt att de 
gynnar den biologiska mångfalden. 

 
Punkterna 1 till 4 avser lösningar utformade specifikt för avloppsrening och för 1-200 pe. För 
att det ska vara aktuellt med avsteg från hög skyddsnivå ska reduktionen av fosfor uppnå 
minst 70%, motsvarande normal skyddsnivå. Punkt 5 avser dammar som i första hand ska 
fånga upp näringsläckage från jordbruksmark och de rester av kväve och fosfor som släpps 
ut från avloppsanläggningar i området. Avsteget handlar då främst om kravet på att den 
enskilda avloppsanläggningen, det vill säga avloppslösning exklusive damm, ska klara hög 
skyddsnivå. Avsteg förutsätter att avloppsanläggningen har viss fosforrening, till exempel en 
markbädd och att dammen dimensioneras även för avloppsutsläpp.  
 

Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd syftar till att skydda dricksvatten och minimera 
smittspridning via avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta genom förorening av dricksvatten eller badvatten och inte heller till annan 
olägenhet, till exempel lukt. Avloppsvatten innehåller mikroorganismer och smittämnen som 
kan förorena dricksvattenbrunnar och ytvatten. En avloppsanordning måste därför alltid 
kunna reducera mikroorganismer på ett tillförlitligt vis, för att skydda människor och djurs 
hälsa.  

Särskild skyddsnivå 
I särskilt känsliga områden, se bilagan Skyddade och känsliga områden, kan det krävas 
extra höga reningskrav avseende miljöskydd och/eller hälsoskydd, i dessa riktlinjer samt 
tillhörande policy kallad särskild skyddsnivå. I dessa områden behöver näringsbelastningen 
och/eller utsläpp av smittämnen minska. Ett sätt att minska belastningen är genom att 
begränsa avloppsutsläpp från WC. Det kan även innebära att en avloppsanläggning som 
klarar hög skyddsnivå avseende miljöskydd och/eller hälsoskydd behöver utrustas med ett 
ytterligare reningssteg, för rening av smittämnen och/eller närsalter. 

Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd 
Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd tillämpas för särskilt känsliga områden som 
exempelvis Natura 2000-områden, grunda havsvikar eller andra skyddsvärden, såsom 
förekomst av ålgräsängar, musselvatten eller lax-, öring- och/eller ålförande 
vattendrag. Bilagan Skyddade och känsliga områden visar kända områden som kan vara 
särskilt känsliga. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-
området, en bedömning behöver göras i varje enskilt fall.  
 
Bedömningen av om särskild skyddsnivå avseende miljöskydd krävs på en enskild plats görs 
inte utifrån ett i förväg fastställt generellt avstånd till den skyddsvärda miljön. Det är viktigare 
att ta hänsyn till utsläppspunktens avstånd till vattenförande dike eller vattendrag, samt 
transportsträcka och uppehållstid innan det renade vattnet når havet eller annan känslig 
vattenförekomst.  
 
Då olika områden är känsliga för olika typer av miljöstörningar behöver den extra reningen 
utformas på olika sätt enligt följande:  
 Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda 

naturområden. Nätverket är till för att öka möjligheterna att bevara Europas växt- och 
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djurliv för framtida generationer. En del av Natura 2000-områdena i STO-området har 
problem med övergödning, men inte alla. Det finns inte någon automatik mellan att ett 
område är skyddat som Natura 2000 och att krav på särskild skyddsnivå ska ställas. De 
övergödningskänsliga Natura 2000-områdena bör ha särskild skyddsnivå, jämför bilagan 
Skyddade och känsliga områden där alla Natura 2000-områden visas med bilagan 
Skyddsnivåer som visar områden med olika skyddsnivåer. Känsligheten för övergödning 
innebär att särskilt höga krav med avseende på fosfor- och kväverening behöver ställas 
och kan gälla upp till 500 meter från vattenområdet.  
 

 Naturreservat. De flesta naturreservat i STO-området omfattas även av andra 
områdesskydd, vanligen Natura 2000-område men i något fall vattenskyddsområde. I 
dessa fall bör bedömningen av reningskrav med avseende på miljöskydd utgå från 
bevarandeplanen för Natura 2000-området eller föreskrifterna för vattenskyddsområdet. I 
naturreservatsföreskrifterna finns det sällan något som reglerar avloppsutsläpp, däremot 
kan det krävas tillstånd för markarbeten. För de naturreservat som inte omfattas av annat 
områdesskydd bör naturreservatsföreskrifterna vara det vägledande dokumentet. Vid 
bedömningen av skyddsnivå avseende hälsoskydd bör däremot 
naturreservatsföreskrifterna alltid beaktas eftersom en del naturreservat har inrättats helt 
eller delvis för friluftsliv eller som besöksmål.  

 
 Musselvatten. Det finns närliggande havsområden som pekats ut som musselvatten. Att 

ett vattenområde utpekats som musselvatten innebär att det tillkommer ytterligare 
miljökvalitetsnormer. Dessa uttrycks i många fall som riktvärden som inte får överskridas. 
Det är i dagsläget ett återkommande problem att dessa riktvärden överskrids i vissa av 
STO-områdets utpekade musselvatten. Avloppsutsläpp kan framför allt påverka 
riktvärden för halter av bakterien E. coli och syrgastillgång, det senare eftersom 
nedbrytningen av organiskt material kräver syre. Den största källan till organiskt material 
från avloppsvatten är inte det BOD som finns i vattnet utan det överskott på levande 
organismer som är ett resultat av övergödning. Det behöver därför ställas krav på hög 
skyddsnivå både avseende hälsoskydd och miljöskydd.  

 
 Lax-, öring- och/eller ålförande bäckar. Dessa fiskar är känsliga för syrebrist och pH-

förändringar. För syrebrist gäller samma som för musselvatten. Gällande pH-värdet bör 
inte fosforfällor tillåtas med mindre än 100 meters rinnsträcka i ett dike eller annat tillflöde 
till det fiskförande vattendraget, detta bör gälla även när en befintlig avloppsanläggning 
med WC anslutet ersätts med en ny.  

 
 Ålgräsängar. Ålgräsängar är en viktig biotop som bland annat uppväxtplats för yngel. 

Ålgräsängar är känsliga för övergödning bland annat på grund av de näringsgynnade 
fintrådiga alger som tenderar att täcka växtligheten. Särskild skyddsnivå avseende 
miljöskydd bör därför övervägas i områden med låg vattenomsättning där ålgräs växer.  

 
 Vågskyddade grunda havsvikar. Vågskyddade grunda havsvikar har låg 

vattenomsättning och är ofta känsliga framför allt mot kväve.  
 
Exempel på tekniska lösningar för att garantera särskild skyddsnivå avseende miljöskydd:  

 extra behandlingssteg, slamtank/slamlager med cirkulation av slam för reningsverk,  
 vattenreningskärr, rotzonsanläggning efter avloppsanläggningen,  
 torrtoalett eller sluten tank för WC-avlopp. 

  

Särskild skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Det kan vara aktuellt med särskild skyddsnivå avseende hälsoskydd i områden där husen 
ligger tätt, tomterna är små och det är korta avstånd mellan avloppsanläggningar och 
vattentäkter. Även vattenskyddsområden är särskilt känsliga områden. I 
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vattenskyddsområden gäller i första hand föreskrifterna för respektive skyddsområde vid 
bedömningen av vilka reningskrav som behöver ställas på avloppsanläggningar i området. 
Andra exempel på platser med ökat behov av högre krav på rening av avloppsvatten 
avseende hälsoskydd är badplatser, strandområden där människor rör sig, samt utsläpp till 
vatten där människor och djur kan komma i kontakt med avloppsvattnet.  

Val av avloppslösning  
Vid val av avloppslösning för rening av avloppsvatten bör alternativen övervägas i följande 
ordning: 

1. i första hand bör möjligheten att anslutas till kommunalt avloppsledningsnät utredas. 
Detta då det bedöms som den avloppslösningen med WC-anslutning med minst 
miljöpåverkan. I särskilt känsliga områden där utsläpp bör undvikas är anslutning till 
kommunalt avlopp speciellt att föredra då utsläppet flyttas till ett mindre känsligt 
vattenområde.  
  

2. saknas möjlighet att ansluta till kommunalt avloppsledningsnät bör möjligheten 
undersökas att ansluta till en gemensam avloppslösning tillsammans med grannar. 
Detta då en gemensam avloppslösning oftast innebär en bättre reningsfunktion, med 
en jämnare belastning och en mer stabil reningsprocess.  
  

3. saknas möjlighet att ansluta till både kommunalt avloppsledningsnät och till en 
gemensam avloppsanläggning är det aktuellt att anlägga ett enskilt avlopp.  
 

Skillnad i kravställning för WC-utsläpp  
Att tillåta nya WC-utsläpp i STO-området är något som motverkar effekten av de åtgärdade 
avloppen, vilket kan resultera i att god ekologisk status inte kan uppnås inom den tidsrymd 
som miljökvalitetsnormen anger. I områden med särskild skyddsnivå bör 
avloppsanläggningar utan lokalt utsläpp från WC till grund- eller ytvatten övervägas. Vid 
nybyggnation rekommenderas att byggnaden byggs med två avloppsrör, ett för WC och ett 
för BDT. Detta för att maximera framtida valmöjligheter samt möjliggöra för eventuell 
källsortering av toalettavfall i kretsloppssystem. 
 
En avloppslösning med WC-utsläpp till mark eller vatten kan bedömas som en godtagbar 
lösning beroende på förutsättningarna på den enskilda platsen. Om det på en plats tidigare 
funnits en avloppsanläggning med WC-utsläpp kan en ny anläggning med WC-utsläpp 
bedömas som en godtagbar lösning om den uppfyller kraven för hög skyddsnivå. 

Tekniska lösningar för små avlopp 
På marknaden finns en rad olika lösningar för små avlopp med WC anslutet, de delas 
generellt upp i tre grupper:  

 markbaserad rening,  
 reningsverk,  
 sluten tank.  

Markbaserad rening 
Markbaserad rening innebär att avloppsvattnet leds till en slamavskiljare och därefter vidare 
till marken genom en infiltrationsanläggning eller markbädd. Dessa lösningar anses vara 
robusta och kräver mindre underhåll än andra lösningar. Vid sandiga markförhållanden, som 
är sällsynt i STO-området men vanligare i andra delar av landet, kan infiltrationsanläggningar 
användas. 
Avloppsvattnet leds då via spridarrör ner i befintliga marklager. I marken sker då en naturlig 
rening innan avloppsvattnet når grundvattnet.  
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I markmaterial som lera, som är vanligt i STO-området, där grundvattennivåerna är höga 
eller där avloppsvattnet inte kan infiltrera i marken kan det i stället anläggas en markbädd. 
En mer grundlig beskrivning av hur markbäddar och infiltrationer ska utformas framgår i 
Naturvårdsverkets faktablad 8147 och i de tekniska rapporterna SS EN 12566: Del 2 
(infiltration) samt SS EN 12566: Del 5 (markbädd). 
 
På vissa platser är det olämpligt att avloppsvattnet infiltrerar i marken, då bör markbädden 
tätas med plast-/gummiduk eller annat tätskikt. Om markbädden tätas är det extra viktigt att 
se till att bädden ventileras och syresätts. Markbäddar är bättre på att rena avloppsvatten 
från syreförbrukande ämnen (BOD) och mikroorganismer än att reducera kväve och fosfor. 
Det krävs därför ytterligare fosforrening. Det finns även prefabricerade kompaktfilter som har 
utformats för att ha likvärdig funktion som de markbaserade lösningarna.  

Minireningsverk 
En annan lösning för små avlopp är att använda sig av en prefabricerad produkt så som 
minireningsverk. Minireningsverk kräver en del underhåll och skötsel och bedöms vara 
mindre robusta än markbaserade lösningar, därför krävs ett serviceavtal, egenkontroll och ett 
utökat eget ansvar för underhåll. Oftast kräver minireningsverk el och tekniken som används 
för reningen är i princip den samma som i större kommunala reningsverk, det vill säga 
sedimentering, kemisk fällning och biologisk rening. Men det finns även minireningsverk som 
endast har kemisk eller biologisk rening. Studier har visat att minireningsverk fungerar som 
bäst med en jämnare högre belastning av vatten, det är därför lämpligt med gemensamma 
anläggningar där det är möjligt. I områden med hög skyddsnivå för hälsoskydd behövs 
generellt en efterföljande rening, en efterpolering, eftersom de flesta reningsverken inte 
klarar av reduktionskraven för mikroorganismer.  
 
Det finns även andra typer av reningsverk som har liknande funktion som ett minireningsverk 
men där utformningen kan se annorlunda ut, exempelvis finns det bioreningsverk där 
vattenväxter används. Växterna tar upp näring, skapar tillväxtyta för de mikroorganismer som 
hjälper till att reducera BOD och bidrar till rening av näringsämnen. 

Sluten tank 
Sluten tank är en avloppslösning för WC-avlopp. Med sluten tank sker inget lokalt utsläpp 
och inte heller någon behandling av WC-vattnet. Vid installation av sluten tank är det viktigt 
att tankens storlek anpassas till den planerade belastningen. Denna lösning är särskilt 
lämplig i tätbebyggda områden där det inte går att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd till 
vattentäkterna eller i områden som är särskilt känsliga för tillskott av näringsämnen, områden 
med särskild skyddsnivå. För att minska slamtömningsbehovet bör endast snålspolande 
toaletter eller vakuumtoaletter anslutas till anläggningen. Det är i normalfallet inte tillåtet att 
ansluta BDT-vatten till anläggningen. Vid anläggande av sluten tank bör de anslutna 
toaletternas genomsnittliga spolvolym vara maximalt en liter. 

Fosforrening 
Det finns olika former av fosforrening. Fosforrening genom fosforfällning innebär att en 
fällningskemikalie tillsätts avloppsvattnet innan/i slamavskiljaren för att fosforn ska fällas ut, 
klumpa ihop sig med slammet och stanna kvar i slamavskiljaren. Fällningskemikalien gör att 
mängden slam ökar, därför krävs det en större slamavskiljare vid fosforfällning.  
 
Vid fosforrening genom fosforfälla/fosforfilter placeras en brunn med en kalkhaltig mineral, till 
exempel polonite, som kan binda fosfor, efter slamavskiljarens efterföljande reningssteg, till 
exempel efter en markbädd. Då behöver markbädden vara tät i botten för att allt vatten ska 
ledas genom fällan/filtret. Det renade vattnet som kommer ur fällan/filtret har högt pH-värde 
och kan behöva ledas genom ett neutraliseringssteg, en stenkista eller liknande, för att 
människor och djur inte ska komma i kontakt med vattnet samt för att sänka pH-värdet innan 
utsläpp.   
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Kväverening 
Några av de mikroorganismer som lever i avloppsvatten har en förmåga att rena kväve 
genom att omvandla olika former av kväve i flera steg vidare till kvävgas. Det sista steget i 
omvandlingen till kvävgas kräver en syrefri miljö. I till exempel minireningsverk som klarar 
hög skyddsnivå avseende kväve kan den rätta miljön skapas om anläggningen sköts korrekt. 
 
En annan kvävereningsmetod är dammar utformade för kvävereduktion. Mikroorganismer är 
en viktig del av reningen även i en damm, men under växtsäsong bidrar även växtligheten i 
dammen till kvävereduktion. 

Utsläppspunktens utformning och lokalisering 
Avloppsvatten från vattenspolande toaletter innehåller mikroorganismer och smittämnen 
såsom virus och bakterier. Olika skyddsåtgärder kan behöva vidtas för att minska risken för 
olägenhet för människors hälsa och miljön. Vid prövning av en avloppsanläggnings 
lämplighet är utsläppspunkten för avloppsvattnet en avgörande faktor. Utsläpp till mark ger 
en bättre avskiljning av smittämnen och mikroorganismer än utsläpp direkt i ett vattendrag.  
Utifrån typ av avloppsanläggning och utsläppspunktens placering kan utsläppspunkten 
behöva otillgängliggöras, genom en diffus utsläppspunkt, så att människor och djur inte 
kommer i kontakt med avloppsvattnet.  
 
Om avloppsvattnet inte kan infiltreras och tas upp av marken är det viktigt att vattnet leds 
bort i ett dike eller liknande. Blir vattnet stillastående finns det risk för att människor och djur 
exponeras för eventuella smittämnen som kan finnas kvar i avloppsvattnet. 
 
En efterpolering, efterbehandling, av avloppsvatten från avloppsanläggning med 
punktutsläpp kan ske på flera olika sätt. Det renade avloppsvattnet kan ledas ut i en diffus 
utsläppspunkt, till exempel i en singelbädd eller ett dike där hela eller första delen av diket 
fyllts med singel. En diffus utsläppspunkt skapar även en ytterligare skyddsbarriär för att 
minska effekterna av eventuell ojämn belastning och störningar. Det finns även 
prefabricerade efterpoleringsanordningar så som exempelvis biomoduler eller UV-ljus. 
 
I diken är det många faktorer som spelar in i reduktionen av näringsämnen. Belastningen, 
dikets utformning och uppehållstiden är exempel på några av dessa. Dikets längd är 
avgörande då belastning och uppehållstid är viktiga för att smittoämnen ska minska och för 
att näringsämnen ska kunna omhändertas av omgivningen.  
 
Avloppsvattnet kan ledas till ett öppet dike, ett så kallat biofilterdike. För att öka reningsgrad 
och upptag av näringsämnen kan det planteras växter i diket, det är då viktigt att hålla efter 
växtligheten för att diket inte ska växa igen. Markens egenskaper på platsen är avgörande 
för den mängd vatten som kan infiltreras ner i marken när det passerar diket. Det sker även 
en viss avdunstning till luften. Biofilterdiken bedöms vara robusta anläggningar som inte 
kräver mycket underhåll.  
 
I resorptionsdiken går vattnet genom ett perforerat rör som ligger i ett spridarlager av grus 
som sedan täcks med jord. Spridarlagret ska utformas så att det perforerade röret inte sätts 
igen. Avledning och behandling av avloppsvatten sker genom växtupptag, infiltration och 
genom biologiska processer och fastläggning i dike. Resorptionsdiken är till skillnad från 
biofilterdiken täckta vilket då utger ett extra skydd för människor och djur som kan exponerar 
först efter dikets utlopp. Ett täckdike syns inte ovanför marken.     

Robust avloppsanläggning 
Att en avloppsanläggning är robust innebär att den är tillförlitlig och driftsäker. Det betyder 
bland annat att anläggningen ska kunna bibehålla god rening trots varierande belastning, 
varierande volym avloppsvatten och/eller koncentration av de ämnen som ska renas. En 
robust avloppsanläggning har inget stort skötselbehov och dess funktion ska vara enkel att 
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kontrollera.  En robust anläggning kan användas av en bred användargrupp och kräver inte 
yrkeskompetens för att förstå driftinstruktioner eller utföra skötseln.  

Klimatförändringarnas påverkan på små avlopp 
Klimatet förändras och den rådande temperaturhöjningen förväntas kunna påverka 
avloppsanläggningars funktion genom översvämningar och stigande havsnivåer. 
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland tog 2011 fram en vägledning omkring 
höjningen av havsnivån, Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden. I hotade områden är det viktigt att tänka på att en 
avloppsanläggning kan vara omkring två meter djup, den påverkas därför av stigande nivåer 
tidigare än markytan.  

Krav på funktionsredovisning 
Exempelvis slamavskiljare, minireningsverk och fosforfällor är prefabricerade anläggningar 
för WC-avlopp och omfattas enligt EU:s byggproduktförordning av en harmoniserad 
standard, SS EN 12566. Standarden omfattar anläggningar dimensionerade för 1-50 pe. 
Produkten är då testad på ett standardiserat vis och ska vara försedd med en 
prestandadeklaration och vara CE-märkt. CE-märkningen visar att en produkt har testats och 
prestandadeklarationen redovisar testresultaten. Reduktionen av BOD är en obligatorisk 
parameter i testet medan reduktion av fosfor och kväve är frivilliga parametrar då olika länder 
ställer olika krav. Riktlinjen är därför att CE-märkningen ska redovisa reningsgrad för BOD, 
totalfosfor (tot-P) och totalkväve (tot-N). Om andra analysresultat inkommer på de frivilliga 
parametrarna behöver den kommunala tillsynsmyndigheten ta ställning till om dessa är av 
tillräcklig kvalitet för att kunna godtas.  
 
Prefabricerade anläggningar för WC och BDT som inte omfattas av standarden SS EN 
12566 ska vara provade i oberoende tester utförd av sakkunnig under realistiska 
förhållanden. Testerna ska vara av samma omfattning och kvalitet som den europeiska 
standarden. Exempel på produkter är vissa typer av minireningsverk som inte omfattas av 
standarden, anläggningar för mer än 50 pe och så kallade retrofitkits, det vill säga 
anordningar som monteras i befintlig slamavskiljare i syfte att efterlikna ett minireningsverk. 
 
Det finns andra typer av markbaserade avloppsanläggningar än de som beskrivs ovan som 
är utformade specifikt för avloppsrening, till exempel fosforreningsdammar. Då ska sökanden 
kunna visa hur dessa anläggs och sköts samt den förväntade reningsgraden. Det bör vara 
genom en forskningsrapport eller annan undersökning utförd av oberoende sakkunnig. Om 
det förs ett teoretiskt resonemang om reningsfunktion är det viktigt att det finns vetenskapliga 
källor som styrker resonemanget.  
 
För den typ av damm som avses i punkt 5, under rubriken Avvikelser från hög skyddsnivå 
avseende miljöskydd, kan en beräkning behöva utföras för att säkerställa att anslutet 
avloppsvatten från avloppsanläggning utan fosforreningssteg inte raderar effekten av den 
fångade näringen. 
 

Eget omhändertagande av avfallsfraktioner 
Det finns även andra lösningar för små avlopp, exempelvis kretsloppsanpassade lösningar 
så som torr- och förmultningstoaletter samt urinseparerande vattenspolande toaletter. Med 
dessa kretsloppsanpassade avloppslösningar finns möjligheten att återföra näringsämnen till 
odlad mark. 
 
I dessa riktlinjer omfattar begreppet avfallsfraktioner bland annat slam, urin, latrin och 
förbrukat material från fosforfälla/fosforfilter. Kommunen har behandlingsansvar för samtliga 
fraktioner från avlopp dimensionerade upp till 25 pe. 
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Det är möjligt att söka dispens från hämtning av avfallsfraktionerna för att i stället 
omhänderta avfallet själv. En förutsättning för dispens är att den egna hanteringen kan 
utföras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart vis. Hanteringen ska inte orsaka olägenhet 
eller en väsentligt ökad risk för människors hälsa och miljön.  
 
I urinen återfinns merparten av näringsämnena kväve och fosfor, återföring av näringsämnen 
till åkermark utgör en miljönytta. En förutsättning för ett eget omhändertagande av slam, 
förbrukat material från fosforfälla, latrin, aska från torrtoalett, urin eller komposterade fekalier 
är att det finns möjlighet att omhänderta avfallsfraktionen på den egna fastigheten.  
Källsorterad urin från enskilda hushåll behöver inte behandlas innan spridning, eftersom det 
vanligtvis innehåller ytterst lite smittämnen. Fekalier och latrin innehåller smittämnen och 
behöver därför behandlas för att minimera smittrisken. Vanligtvis innebär behandling 
kompostering eller lagring under en viss tid.  

Olika hämtnings- och tömningsintervall 
Avloppsanläggningar genererar avfall då både slam och uttjänt filtermaterial från eventuella 
fosforfällor definieras som avfall. Respektive kommuns avfallsföreskrifter innehåller 
bestämmelser, dels om krav på anläggningens utformning och placering för att möjliggöra för 
tömning av avfallet, dels med vilket intervall avfallet i avloppsanläggningen ska tömmas.  
 
Avloppsanläggningar med låg belastning kan beviljas ett utsträckt tömningsintervall. 
Leverantörer av till exempel minireningsverk kan ibland ange ett tätare tömningsintervall än 
avfallsföreskrifterna och det är ytterst fastighetsägarens ansvar att slamtömning sker så ofta 
som behövs. Tillståndsvillkor ska därför formuleras så att avloppsanläggningen ska tömmas 
minst med det intervall som anges i föreskrifterna eller oftare om detta är leverantörens 
anvisning. Det bör också framgå att kommunen kan medge ett förlängt intervall.   
  
Det är en del av prövningen att innan tillstånd lämnas säkerställa att avloppsanläggningens 
utformning och placering är sådan att avfallet kan tömmas. Om sökanden valt att lösa detta 
med extra åtgärder, exempelvis egen sugslang, ska detta framgå av tillståndsvillkoren. 
Likaså ska det framgå att anläggningen inte får täckas över eller liknande utan ska hållas 
tillgänglig för slamsugning.  
 

Åtgärder som inte kräver tillstånd eller anmälan  
Små avloppsanläggningar behöver skötas och kontrolleras regelbundet. Genom att 
underhålla avloppsanläggningen kan livslängden förlängas, reningsgrad förbättras och 
kostnader för större oplanerade åtgärder undvikas.  
 
I normalfallet krävs det en anmälan för åtgärder som kan innebära en väsentlig ändring av 
avloppsvattnets mängd eller sammansättning, även om syftet är att förbättra anläggningen, 
till exempel att gräva om en markbädd eller lägga nya infiltrationsrör i en 
infiltrationsanläggning. Vid ändring av reningsteknik eller lokalisering av en 
avloppsanläggning krävs det en ansökan.  
  
Om avloppsanläggningen behöver åtgärdas är det i vissa fall möjligt att utan ansökan eller 
anmälan, på samma plats, återställa anläggningen till den funktion, standard och utformning 
som det befintliga avloppstillståndet avser även om den befintliga avloppsanläggningen inte 
når upp till normal skyddsnivå. 
 
Ändringar som inte kräver ansökan eller anmälan är till exempel: 

 byte av slamavskiljare eller sluten tank med samma utformning och placering, 
 byte av T-rör, 
 installation av luftningsrör, 
 montering av nivålarm.  



14

 

Kommunen bör kontaktas för rådgivning innan åtgärder vidtas. Mer information finns på 
respektive kommuns hemsida.  
 

Förvalta riktlinjerna 
Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten arbetar i enlighet med 
gällande styrdokument, har en rutin, att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt vis. 
Dokumentansvarig chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om gällande 
styrdokument. 
 
Riktlinjerna ska revideras en gång per mandatperiod eller i samband med förändringar i 
tillämplig lagstiftning. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Karta: Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Karta: Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Karta: Skyddade och känsliga områden. 
 

__________________________________________________________________________
______ 
 

Riktlinjerna har medfinansierats genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av  
Västra Götalandsregionen. 
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Teckenförklaring
Hög skyddsnivå Hög skyddsnivå för miljöskydd och hälsoskydd gäller generellt i alla tre kommuner.

Särskild skyddsnivå

I områden som är extra känsliga kan det krävas särskild skyddsnivå, en skyddsnivå med
högre krav på rening av avloppsvatten. Extra känsliga områden kan exempelvis vara Natura
2000-områden, vattenskyddsområden eller områden där den ekologiska statusen bedöms
vara sämre än god. Extra känsliga ur hälsoskyddssynpunkt är områden där det finns
enskilda vattentäkter, badplatser eller musselodlingar.

Vattendrag
Exempel på känsliga vattendrag är sådana som mynnar i vattenområden vilka ingår i
Natura 2000-områden, vattenområden med mindre god ekologisk status eller lax-, öring-
och/eller ålförande vattendrag.

Kartan beskriver översiktligt
vilka skyddsnivåer som kan
gälla inom olika områden.
Skyddsnivån avgör vilka krav
som ställs på rening av
avloppsvatten. Det görs en
bedömning i varje enskilt fall
vilken skyddsnivå som ska
gälla på den aktuella platsen,
beroende på de lokala
förutsättningarna.

Bilaga 1 - Skyddsnivåer

Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner
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I databasen Vatteninformationssystem Sverige, VISS,
finns en samlad bedömning av den ekologiska, kemiska och
kvantitativa statusen för alla Sveriges större sjöar, vattendrag,
grundvatten och kustvatten. Den ekologiska statusen i ett
vattendrag/vattenområde är ett mått på hur ett vatten mår och är
vägledande vid bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla
inom ett avrinningsområde. Utgångspunkten är att god status ska
uppnås och att statusen inte får försämras.

Bilaga 2 - Ekologisk vattenstatus
Teckenförklaring
Ekologisk vattenstatus

Hög status

God status

Måttlig status

Otillfredsställande status

Dålig status

Oklassad

Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner
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Teckenförklaring
Naturreservat

Vattenskyddsområde

Musselvatten

Ålgräsängar, inventerade 2011-2018

Natura 2000

Naturreservat och Natura 2000-områden är skyddade enligt miljöbalken. Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden fastställs i
föreskrifter och bevarandeplaner för området. Syftet kan vara att bevara biologisk mångfald, skydda värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av
områden för friluftslivet. Beroende på syftet kan hänsyn behöva tas vid bedömningen av lämpliga avloppslösningar.

Vattenskyddsområden för vattentäkter avser att säkra tillgången på dricksvatten för ett större antal människor. Vid bedömningen av lämpliga
tekniska lösningar för avloppsrening behöver hänsyn tas till intilliggande vattentäkter eftersom utsläpp från avlopp kan påverka dricksvattenkvaliteten.

Inom STO-området finns det skyddade vattenområden med miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Syftet med dessa skyddade områden är att
skydda eller förbättra kvaliteten på de vatten där fiskar lever eller skulle kunna leva samt trygga kvaliteten på de musslor och snäckor som odlas för
konsumtion i kust- och havsvatten.

Lax- öring- och/eller ålförande vattendrag, ålgräsängar och grunda havsvikar är exempel på områden som är känsliga för utsläpp av avloppsvatten där
det kan vara aktuellt med högre krav på rening. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-området så en bedömning behöver
göras i varje enskilt fall.

¯

0 5 102,5 km

Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden

Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner



 Henån 2022-10 -13  ärende KS/2022: 1548                     

 

             Reservation på KSAU 2022-10-12 gemensam avloppspolicy STO 

 

Jag yrkar bifall för förslaget från miljö och byggnadsnämnden gällande 
gemensam avloppspolicy och att det ska anses vara en del i det löpande 
underhållet av avloppsanläggningen, den ska alltså inte flyttas, modifieras eller 
utökas. En omgrävd markbädd med återställd funktion är alltid bättre för 
miljön än en uttjänt. Vi som kommun bör uppmuntra till underhåll och hushålla 
med resurser för att skona vår miljö. I en markbädd sker ca 15 % av reningen 
vilket gör att föreslaget underhåll från MBN i sammanhanget måste tolkas som 
en mindre åtgärd då man redan idag utan tillstånd eller anmälan får byta ut sin 
trekammarbrunn, rör till denna samt t-rör eller fördelning, i denna del sker 
alltså ca 85 % av reningen som ett förtydligande. I lagstiftningen finns inte 
heller något som skulle förhindra ett sådant förslag, och inte heller att 
Stenungsund och Tjörn skulle kunna ansluta sig till detta förslag. 

Lars Larsson (C) 

Oppositionsråd 

Orust Kommun 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-21

§ 174 MBN/2020:1817

Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för 
STO-kommunerna, 2022-09-12

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. tillstyrka förslaget med nedan beskrivna ändringar till kommungemensam Policy och 
riktlinjer för små avlopp för STO-kommunerna, att gälla för Orust kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Lanzén (L) föreslår nämnden besluta att anta förvaltningens förslag med följande tillägg och 
ändringar: 

- i Policy för små avlopp: på sidan 10 under rubriken Tillsyn små avlopp, ta bort stycke fyra 
och ersätta med följande text: 
”Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om får den på 
samma plats återställas till den funktion, standard och storlek som det befintliga 
avloppstillståndet avser, vilket också inkluderar att gräva om och byta ut markbädd eller 
infiltration samt byta ut och lägga nya infiltrationsrör även om det befintliga 
avloppstillståndet inte når upp till normal skyddsnivå, förutsatt att avloppstillståndet inte 
avser en anläggning med så kallad en- eller tvåkammarbrunn eller en anläggning med så 
kallad stenkista.”

- I Riktlinjer för små avlopp: på sidan 6 under rubriken Avvikelser från hög skyddsnivå 
avseende miljöskydd efter första stycket lägga till följande text:
”Ett avloppstillstånd innebär en rättighet med ett visst juridiskt skydd. För en befintlig 
avloppsanläggning som bedömts ha en godtagbar funktion, kan krav på ytterligare 
reningssteg medföra orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan. Vid tillståndsprövning 
för en helt ny avloppsanläggning eller vid tillsyn av en avloppsanläggning som saknar 
tillstånd, kan det däremot vara rimligt att ställa krav på att reningen ska kunna uppnå hög 
skyddsnivå. Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om 
får den på samma plats återställas till den funktion, standard och storlek som det befintliga 
avloppstillståndet avser, vilket också inkluderar att gräva om och byta ut markbädd eller 
infiltration samt byta ut och lägga nya infiltrationsrör även om det befintliga 
avloppstillståndet inte når upp till normal skyddsnivå, förutsatt att avloppstillståndet inte 
avser en anläggning med så kallad en- eller tvåkammarbrunn eller en anläggning med så 
kallad stenkista.”

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt Peter Lanzéns förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Miljöenheten har fått i uppdrag att, tillsammans med Tjörns och Stenungsunds kommuner, ta fram 
en kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp. Projektet innefattar framtagande av 
gemensam policy och riktlinjer för små avlopp, och finansieras till 80 % med LOVA-bidrag (MBN 

Comfact Signature Referensnummer: 1454116
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Miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-21

2020-11-19 § 262). Projektet syftar till att prövningen av små avlopp ska vara likvärdig i de tre 
kommunerna, med ett samordnat underlag för bedömningar, i ett större sammanhang likväl som 
utifrån de förutsättningar som råder i varje enskilt fall.

Det framtagna materialet ska kunna underlätta vid handläggningen av ansökningar och vid tillsyn av 
små enskilda avloppsanläggningar, genom en ökad samsyn mellan de tre kommunerna. Målet är en 
effektivare handläggning och ökade möjligheter att förhålla sig till gällande lagstiftning och 
vägledande juridisk praxis, för att uppfylla vattendirektivets krav. Gemensamma bedömningsgrunder 
gör också att det blir lättare för den enskilde medborgaren, och de entreprenörer som arbetar i 
kommunerna, att veta vilka krav som kan komma att ställas och varför.

Miljöenheten har tillsammans med miljöhandläggarna i Stenungsunds och Tjörns kommuner arbetat 
fram förslaget, med stöd av en styrgrupp bestående av ansvariga chefer. En politisk 
kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig under projektets gång. Referensgruppen har 
beretts möjlighet att lämna synpunkter, liksom respektive kommuns VA- samt renhållningsenheter. 
Inkomna synpunkter har behandlats och införlivats i förslaget, när det har bedömts vara lämpligt.

Förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp planeras kunna presenteras för 
Kommunfullmäktige i Orust kommun för fastställande under hösten 2022. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12
Förslag till kommungemensam policy för små avlopp, version daterad 2022-09-12
Förslag till riktlinjer för små avlopp, version daterad 2022-09-12
Bilaga 1 - Skyddsnivåer, version daterad 2022-09-12
Bilaga 2 - Ekologisk status, version daterad 2022-09-12
Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden, version daterad 2022-09-12

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Orust Kommun
Ansvarig projektledare, Emma Johansson <emma.r.johansson@tjorn.se>

Comfact Signature Referensnummer: 1454116
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 
 

 
§202 KS/2022:1548 
Information om förslag till kommungemensam policy för små avlopp 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handläggare på byggenheten, tidigare miljöhandläggare, informerar om gemensam policy och 
riktlinjer för små avlopp i Stenungsund, Tjörn och Orust (STO). 
Arbetet har föregåtts av ett politiskt uppdrag till miljöavdelningarna i STO-kommunerna att ta 
fram gemensam policy och riktlinjer för små avlopp, som syftar till: 

 samsyn och en likvärdig prövning av små avlopp inom STO 
 att underlätta för en medborgare och entreprenören så att de vet vad de kan förvänta sig 

och vilka krav som gäller 
 en säkrare och snabbare handläggning, utifrån gällande lagstiftning och vägledande praxis 
 att vara ett stöd för kommunerna för att uppfylla vattendirektivet och 

miljökvalitetsnormerna. 
 
Projektet har finansierats med LOVA-bidrag till 80 %. Medfinansiering har skett i form av 
arbetstid. 
 
Policyn och riktlinjerna: 

 omfattar små, enskilda avloppsanläggningar för upp till 5 hushåll 
 avser toalett- och köksavlopp (WC och BDT) 
 gäller i områden där det saknas möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsnätet 
 utgör underlag för prövning, bedömning och tillsyn 
 är inte juridiskt bindande men viktiga vägledande verktyg för en snabbare, bättre och 

tryggare handläggning. 
 
I policyn ingår bland annat kartor som redovisar skyddsvärden, vattenstatus och skyddade 
områden. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12 
 

 
§135 KS/2022:1548 
Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp och riktlinjer för 
STO-kommunerna 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för STO-
kommunerna, att gälla för Orust kommun.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lars Larsson (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se sida 7). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöenheten har fått i uppdrag att, tillsammans med Tjörns och Stenungsunds kommuner, ta 
fram en kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp. Projektet innefattar framtagande 
av gemensam policy och riktlinjer för små avlopp, och finansieras till 80 % med LOVA-bidrag 
(MBN 2020-11-19 § 262). Projektet syftar till att prövningen av små avlopp ska vara likvärdig i de 
tre kommunerna, med ett samordnat underlag för bedömningar, i ett större sammanhang likväl 
som utifrån de förutsättningar som råder i varje enskilt fall. 
 
Det framtagna materialet ska kunna underlätta vid handläggningen av ansökningar och vid tillsyn 
av små enskilda avloppsanläggningar, genom en ökad samsyn mellan de tre kommunerna. Målet 
är en effektivare handläggning och ökade möjligheter att förhålla sig till gällande lagstiftning och 
vägledande juridisk praxis, för att uppfylla vattendirektivets krav. Gemensamma 
bedömningsgrunder gör också att det blir lättare för den enskilde medborgaren, och de 
entreprenörer som arbetar i kommunerna, att veta vilka krav som kan komma att ställas och 
varför. 
 
Miljöenheten har tillsammans med miljöhandläggarna i Stenungsunds och Tjörns kommuner 
arbetat fram förslaget, med stöd av en styrgrupp bestående av ansvariga chefer. En politisk 
kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig under projektets gång. Referensgruppen 
har beretts möjlighet att lämna synpunkter, liksom respektive kommuns VA- samt 
renhållningsenheter. Inkomna synpunkter har behandlats och införlivats i förslaget, när det har 
bedömts vara lämpligt. 
 
På grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av sektor 
samhällsutveckling, så behandlas ärendet genom kommunstyrelsens arbetsutskott, då detta ligger 
inom ramen för strategiska miljöfrågor. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-09-21 § 174, 
ses därför som ett yttrande.  
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Martin Reteike (MP) samt Håkan Bengtsson (M) yrkar bifall till 
förvaltningens beslutsförslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12 
 

Lars Larsson (C) föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att anta förvaltningens förslag 
med följande ändringar: 

I Policy för små avlopp: på sidan 10 under rubriken Tillsyn små avlopp, ta bort stycke fyra 

och ersätta med följande text: 

”Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om får den på samma 
plats återställas till den funktion, standard och storlek som det befintliga avloppstillståndet avser, 
vilket också inkluderar att gräva om och byta ut markbädd eller infiltration samt byta ut och lägga 
nya infiltrationsrör även om det befintliga avloppstillståndet inte når upp till normal skyddsnivå, 
förutsatt att avloppstillståndet inte avser en anläggning med så kallad en- eller tvåkammarbrunn 
eller en anläggning med så kallad stenkista.” 

- I Riktlinjer för små avlopp: på sidan 6 under rubriken Avvikelser från hög skyddsnivå 

avseende miljöskydd efter första stycket lägga till följande text: 

”Ett avloppstillstånd innebär en rättighet med ett visst juridiskt skydd. För en befintlig 
avloppsanläggning som bedömts ha en godtagbar funktion, kan krav på ytterligare reningssteg 
medföra orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan. Vid tillståndsprövning för en helt ny 
avloppsanläggning eller vid tillsyn av en avloppsanläggning som saknar tillstånd, kan det däremot 
vara rimligt att ställa krav på att reningen ska kunna uppnå hög skyddsnivå. Om 
avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om får den på samma plats 
återställas till den funktion, standard och storlek som det befintliga avloppstillståndet avser, vilket 
också inkluderar att gräva om och byta ut markbädd eller infiltration samt byta ut och lägga nya 
infiltrationsrör även om det befintliga avloppstillståndet inte når upp till normal skyddsnivå, 
förutsatt att avloppstillståndet inte avser en anläggning med så kallad en- eller tvåkammarbrunn 
eller en anläggning med så kallad stenkista.” 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer besluten mot varandra. 
Ordföranden finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Förslag till kommungemensam policy för små avlopp, version daterad 2022-09-12 
Förslag till riktlinjer för små avlopp, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 1 - Skyddsnivåer, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 2 - Ekologisk status, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden, version daterad 2022-09-12 
Miljö- och byggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-09-21 § 174 

Beslutet skickas till 
Miljöchef  
Projektledare Emma Johansson, emma.r.johansson@tjorn.se 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-11-03 KS/2007:1022 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Linda Drottz 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: linda.drottz@orust.se

Beslut om försäljning av kommunal mark, Nösund 1:190 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att fullfölja försäljning av Nösund 1:190 enligt 

köpekontrakt upprättat 2012. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 2012 upprättades ett köpeavtal för fastigheten Nösund 1:190 som angav att VA ingick i 
köpet. Köparna har ansökt om att fullgöra köpet då köpet ännu inte har fullbordats.  
 
Kommunen har erbjudit köparna att genomföra köpet genom att upprätta ett nytt 
köpekontrakt där VA inte ska ingå på grund av den prisökning som skett i VA-
anslutningsavgift sedan 2012. 
 
Efter att nytt köpekontrakt utan VA erbjudits har ny information framkommit angående 
VA som gör att köpet bör fullföljas enligt köpeavtal upprättat 2012. 
 

Utredning 
2012 upprättades ett köpekontrakt för Nösund 1:190 mellan köparna och kommunen 
där köpet ännu inte blivit genomfört. I köpekontraktet avtalades att köparna skulle köpa 
fastigheten för 499 205 kr inklusive VA, uppräknat med KPI från 2009.  
 
I köpeavtalet från 2012 anges under punkt 6 att köpet villkoras med att köparna ska 
påbörja viss byggnation genom grundläggning under samma år. Giltigheten av ett köp 
får inte göras beroende av ett villkor längre tid än två år, enligt 4 kap 4 § jordabalken. 
Det aktuella villkoret är tidsbestämt och gällde t.o.m. 16 april 2012.  
 
Köpeavtalet anger under punkt 7 rätt för kommunen att häva avtalet om köparna inte 
betalt köpeskillingen och om de inte anlagt grund till huset.  Köpeavtalet reglerar inte 
förfallodag för köpeskillingens erläggande och kommunen ska då anmoda köparna att 
betala köpeskillingen på viss angiven förfallodag. Betalas inte köpeskillingen på 
förfallodagen inträder en grund för hävning.   
 
Beträffande bestämmelsen om anläggande av grund så har tidpunkten för skyldigheten 
flyttats fram genom överenskommelse mellan parterna och det faktum att kommunen 
inte krävt att åtgärden utförs. Efter platsbesök, 2022-10-25, kan förvaltningen konstatera 
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att anläggandet av grund är utförd vilket gör att kommunen inte har någon möjlighet att 
häva köpet för bristande uppfyllelse enligt punkt 7 i köpeavtalet.  

Nuläge  
Kommunen och köparna har diskuterat att ingå nytt köpeavtal gällande fastigheten. Den 
betydande försening som föreligger i ärendet förklaras av köparnas passivitet i att söka 
erforderligt bygglov. Ansvaret för prisuppgången på VA kostnaden kan helt hänföras till 
köparna vilket låg som grund för förvaltningens förslag till beslut till Utskottet för 
samhällsutveckling. 
 
Utskottet för samhällsutveckling gav den 11 oktober förvaltningen i uppdrag att 
upprätta och teckna nytt köpekontrakt för Nösund 1:190. Utskottet beslutade att gå på 
förvaltningens förslag med en köpeskilling på 550 000 kr exklusive VA.  
 
Efter utskottets beslut har det framkommit att VA-investeringen ingick i 
exploateringsprojektet och att ingen VA-anslutningsavgift ska erläggas. 

Bedömning  
Förvaltningen bedömer att det inte längre finns några skäl att upprätta nytt köpeavtal då 
den ursprungliga köpeskillingen uppräknat med KPI överstiger tidigare förslag på 
köpeskilling och att VA-avgiften inte längre behöver avräknas från köpeskillingen. 
Förvaltningen föreslår ett fullföljande av gällande köpekontrakt genom att köparna 
betalar köpeskillingen senast 31 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-03 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Köpekontrakt daterat 2009-12-15 
Köpekontrakt daterat 2011-01-05 
Översiktskarta  

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson                                                       Nina HanssonCarina Johansson
  Nina Hansson 
Sektorchef                                            Mark- och exploateringschefSektorchef 
  Mark- och exploateringschef 



Översiktskarta 















 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 
 

 
§192 KS/2007:1022 
Beslut om försäljning av kommunal mark, Nösund 1:190 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Ge förvaltningen i uppdrag att teckna nytt köpekontrakt. 
Sälja Nösund 1:190 för 550 000 kr exklusive VA-anslutningsavgift. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2009 upprättades ett köpeavtal för fastigheten Nösund 1:190 som förlängdes vid tre tillfällen och 
som ännu inte har fullbordats. Sökande har ansökt om att fullgöra köpet enligt köpeavtal daterat 
2012-01-11 som var villkorat att byggnation skulle vara påbörjad 2012-04-16. Eftersom köpet inte 
genomförts inom den villkorade tiden behöver ett nytt köpeavtal behöver upprättas. 
Förvaltningen anser att det nya köpeavtalet bör ha en köpeskilling som bättre motsvarar dagens 
marknadsvärde och VA-anslutningsavgift bör inte ingå i köpeskillingen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Köpekontrakt daterat 2009-12-15 
Köpekontrakt daterat 2011-01-05 
Översiktskarta  
 
Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
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Kommunförvaltningen 
Elin Bergendahl 
telefon 0304-33 40 87 
e-post: elin.bergendahl@orust.se

Beslut om tilldelning av markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. inte tilldela markanvisningen för Lavön 2:90 till något av anbuden.  
2. ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med direktanvisning för Lavön 2:90. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har bjudit in till markanvisning för hotellverksamhet på fastigheten Lavön 
2:90 i Tuvesvik. Inget av de inkomna anbuden bedöms uppfylla nödvändiga kriterier för 
att kunna tilldelas markanvisningen. Förvaltningen föreslår därför att inget av de 
befintliga anbuden ska tilldelas markanvisningen. En av anbudslämnarna bedöms dock 
ha ett bra koncept som skulle kunna utvecklas om förslaget omarbetas så att det 
arkitektoniskt passar bättre in på platsen. För att möjliggöra att det anbudet revideras 
baserat på kommunens synpunkter föreslår förvaltnignen att anbudsgivaren ska erbjudas 
direktanvisning.  

Utredning 
Kommunen har bjudit in till markanvisning för hotellverksamhet på fastigheten Lavön 
2:90 i Tuvesvik. För denna markanvisning har fyra anbud kommit in. Inget av de fyra 
anbuden bedöms vara ett tillräckligt bra förslag för att kunna gå vidare med tilldelning.  
 
Två av anbuden uppfyller inte lägsta acceptpris, vilket krävs för att förslaget ska 
utvärderas i övriga bedömningskriterier. De andra två anbuden har inte tagit tillräcklig 
hänsyn till detaljplanen samt landskapsbild och kulturmiljö för att kunna accepteras. 
Med hänsyn till riksintresset för kulturmiljövård på Gullholmen och Härmanö är det av 
stor vikt att byggnation på hotelltomten knyter an till den bohuslänska kusttraditionen 
eftersom hotellet kommer att synas ifrån öarna. Ett av anbuden förutsätter stora 
detaljplaneändringar som inte bedöms vara möjliga att genomföra fullt ut. 

Bedömning 
En av anbudslämnarna bedöms ha ett bra koncept som skulle kunna utvecklas om 
förslaget omarbetas så att det arkitektoniskt passar bättre in på platsen. Därför föreslår 
förvaltningen att kommunen, istället för att gå vidare med tilldelning av befintliga anbud 
eller ny inbjudan till markanvisning, ska gå vidare med en direktanvisning till den 
anbudslämnare som har ett koncept som skulle kunna utvecklas. På så sätt kan de ges 
möjlighet att omarbeta förslaget till ett som bättre passar förutsättningarna på platsen. 
Alternativet att gå ut med en ny inbjudan till markanvisning i nuläget kommer sannolikt 
inte ge fler anbud eftersom markanvisningen nyligen var ute. Att erbjuda direktanvisning 
till den aktuella anbudslämnaren bedöms vara det alternativ som är troligast att generera 
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ett förslag till bebyggelse som kommunen anser vara lämplig för platsen samt en 
långsiktigt hållbar hotellverksamhet.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor Samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson   Nina Hansson 
Sektorchef   Mark- och exploateringschef



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

 
§216 KS/2022:595 
Beslut om tilldelning av markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Inte tilldela markanvisningen för Lavön 2:90 till något av anbuden.  
2. Ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med direktanvisning för Lavön 2:90. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har bjudit in till markanvisning för hotellverksamhet på fastigheten Lavön 2:90 i 
Tuvesvik. Inget av de inkomna anbuden bedöms uppfylla nödvändiga kriterier för att kunna 
tilldelas markanvisningen. Förvaltningen föreslår därför att inget av de befintliga anbuden ska 
tilldelas markanvisningen. En av anbudslämnarna bedöms dock ha ett bra koncept som skulle 
kunna utvecklas om förslaget omarbetas så att det arkitektoniskt passar bättre in på platsen. För 
att möjliggöra att det anbudet revideras baserat på kommunens synpunkter föreslår förvaltningen 
att anbudsgivaren ska erbjudas direktanvisning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
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Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
telefon 0304-33 40 80
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

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

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

Utredning

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutet skickas till
Kontaktcenter
Ekonomienheten

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning

Pia Jakobsson Hansson
Chef Administrativa enheten

Comfact Signature Referensnummer: 1484851
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Kopiering och utlämnande av allmän handling - taxa

3

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

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

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

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

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

Taxa 
Avgift för kopiering av allmänna handlingar 

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

 
Avgift för elektronisk kopia av allmänna handlingar 

Kopia Avgift 
Elektroniskt lagrade dokument som 
skickas via e-post 

Kostnadsfritt 

Inskanning av 1-9 sidor Kostnadsfritt 
Inskanning av 10 sidor 50 kronor 



Kopiering och utlämnande av allmän handling - taxa

4

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. 



Kopiering och utlämnande av allmän handling - taxa

5

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. 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
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 
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Kommunförvaltningen
Emelie Werling Söderroos
telefon 0304-33 41 90
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning

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

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

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

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

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

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

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

Delegeringsbestämmelser – vad säger lagen? 

Man får inte delegera om… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vidaredelegering 

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

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

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

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



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

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

  



Lagar och förordningar 

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

Överklagningsmyndigheter 

FR Förvaltningsrätten 
KR Kammarrätten 
SÖN Skolväsendets överklagandenämnd



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

1. Vad innebär delegering? 

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

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

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

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

2. Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt 

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

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

3. Vad man kan delegera 

Nämndens delegeringsrätt – delegeringsförbud (6 kap 38 § KL) 

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



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

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



a. Delegering och ren verkställighet 

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

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

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

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

b. Delegering av rätt att överklaga 

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

c. Beslut utan delegeringsuppdrag 

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



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

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

En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till: 

- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden 

- en ledamot eller ersättare i nämnden 

- en anställd hos kommunen 

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till: 

- flera anställda i grupp 

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

- anställd i kommunalt företag 
  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

liknande art och omfattning som ovan. 



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 

SEKTOR LEDNING OCH 
VERKSAMHETSSTÖD 
(samt övergripande) 
ADMINISTRATIONMM 

 
LoV1 

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

 
Kommundirektör Kommunstyrels

ens ordförande 

 
I personärenden inom 
Omsorg finns särskild 
delegering. 

 
FL § 14 

 
LoV2 

 
Avvisande av ombud att föra kommunens talan 

 
Kommundirektör Kommunstyrels

ens ordförande 

 
I personärenden inom 
Omsorg finns särskild 
delegering. 

 
FL §14 st 
2 

 
LoV3 Beslut om föreläggande att ombud ska stärka sin 

behörighet genom fullmakt 

 
Kommundirektör Kommunstyrels

ens ordförande 

 
I personärenden inom 
Omsorg finns särskild 
delegering. 

 
FL §15 st 
2 

 
 
LoV4 

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

 
 
Ekonomichef 

 
 
Redovisningsekono
m 

 
 
I personärenden inom 
Omsorg finns särskild 
delegering. 

 

 
 
LoV5 

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

 
 
Kommunstyrelsens 
ordförande 

 
 
Kommundirektör 

  

 
 
LoV6 

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

 

Kommundirektör 

 

Ekonomichef 

  

LoV7 Tolkning av arkivreglemente och 
dokumenthanteringsplaner 

Administrativ chef Arkivassistent 

Arkivadministratör 

  



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

Administrativ chef Kommunsekreterare 
 

45§FL 

 
 
LoV9 

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

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

 

Sektorchef inom 
berört område 

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

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

 
LoV10 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 

statliga myndigheter i forskningssyfte 
Verksamhetschef Omsorg/ 
Enhetschef inom berört 
område 

Sektorchef inom 
berört område 

Enhetschef avser 
lärande och 
samhällsutveckling. 

Off.-
Sekr.L 
resp SoL 

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

Utvecklingsstrateg 
Utvecklingschef 

  

LoV13 
Tillstånd att använda kommunvapnet Utvecklingschef Kommunikations- 

strateg 
  

LoV14 Avge yttranden enligt kamerabevakningslag Jurist samhällsutveckling Administrativ chef 
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LoV15 

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

 
Kommunstyrelsens 
ordförande/ 
Utskottsordförande inom 
verksamhetsområdet 

 

Respektive 1 
vice 
ordförande 

  

 
 

LoV16 

Besluta om adressnumrering av vägar i tätorter och 

på landsbygd samt av adresser på landsbygd – och 

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

 

Mät- och kartingenjör 

 

GIS-handläggare 

  

LoV17 Yttrande till överprövande domstol vid 
överklaganden i 
upphandlingsärenden 

Upphandlingschef Upphandlare 
  



 
 

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

 

Sektorchef 
samhällsutveckling 

   

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

Respektive utskott 
   

 
 

LoV20 

 

Rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal 

 
Sektorchef/ 
Verksamhetschef/ 
Enhetschef inom berört 
område 

   

GDPR 

 
 

LoV21 

 

Anmäla en personuppgiftsincident 

 
Sektorchef/ 
Verksamhetschef/ 
Enhetschef inom berört 
område 

   

GDPR 

LoV22 Besluta om avgörande eller avslå (6-
månadersregeln) 

Resp sektorchef   FL § 12 

  
EKONOMI 

    

 BUDGET     

 
Lov100 

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

 
Kommundirektör 

   

 
Lov101 

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

 
Sektorchef 

   

 
Lov102 

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

 
Verksamhetschef 

   

 
Lov103 

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

 
Ekonomichef 

 
Controller 
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FINANSIERING 

Lov104 Teckna ramavtal om finansiell leasing samt ingå 
underliggande avtal därom 

Ekonomichef Redovisningsekono
m 

  

 
Lov105 Teckna operationell leasing för 

multifunktionsskrivare, kopiatorer, skrivare och 
dylikt 

 
Digitaliseringschef 

   

Lov106 Teckna operationell leasing vid nyanskaffning av 
fordon 

Sektorchef 
   

Lov107 Teckna operationell leasing vid utbyte av fordon Budgetansvarig chef    

Lov108 Teckna övrig operationell leasing (än den ovan 
listade) 

Sektorchef 
 

Samråd med ekonomichef 
 

Lov109 Uppta lån inom av fullmäktiges beviljad ram Ekonomichef Redovisningsekono
m 

  

 
Lov110 

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

 
Ekonomichef 

 
Redovisningsekono
m 

  

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

Ekonomichef Redovisningsekono
m 

  

Lov112 Uppta kortfristiga lån enligt av kommunstyrelsen 
antagen 
Finanspolicy 

Ekonomichef Redovisningsekono
m 

  

 
 
Lov113 

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

 

Ekonomichef 

 

Redovisningsekono
m 

  

 
KRAVVERKSAMHET 

 
Lov114 Godkänna större anstånd eller amorteringsplan, 

enligt av kommunstyrelsen antagna Riktlinjer för 
kravverksamhet 

Enhetschef/ 
Verksamhetschef/ 
Sektorchef 

  
Inom respektive 
ansvarsområde 

 

 
Lov115 

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

 
Sektorchef 

  
Inom respektive 
ansvarsområde 

 



verksamhet 

 
Lov116 Besluta om avskrivning av kapitalfordran enligt av 

kommunstyrelsen antagna Riktlinjer för krav-
verksamhet 

Enhetschef/ 
Verksamhetschef/ 
Sektorchef 

  
Inom respektive 
ansvarsområde 

 

 
Lov117 

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

 
Lägst enhetschef 

 
Inom 
respekive 
ansvarsområ
de 

 

 
STIPENDIER OCH FONDER 

Lov118 Beslut om utdelning ur donationsfonder avseende 
Anders 
Karlsson i Vasshagen 

Enhetschef 
 Avser chef för i fonden 

definierad 
enhet 

 

 
Lov119 Beslut om utdelning ur donationsfonder avseende 

Axel Olsson & Johan Karlssons donationsfond – 
Kaprifolgården 

 
Enhetschef 

   

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

Verksamhetschefer 
 Gemensamt beslut inom 

ledningsgrupp omsorg 
 



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 

Lov121 Beslut om utdelning ur donationsfonder 
avseende Skolstyrelsens donationsfond 

Utskottet för lärande 
   

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

Gymnasiechef/rektor 
   

Lov123 Beslut om utdelning ur donationsfonder avseende J 
O 
Olsson 

Enhetschef fritid 
   

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

Utsedda ledamöter i 
styrelsen för 
fonden 

 
 

 

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

Utsedda ledamöter i 
styrelsen för 
fonden 

 
 

 

Lov126 Utdelning av kommunala stipendier Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

Lov127 Besluta om utdelning av kulturstipendier Utskottet för 
samhällsutveckling 

   

Lov128 Besluta om utdelning av kulturpris Utskottet för 
samhällsutveckling 

   

Lov129 Besluta om registertecknare för kommunens 
donationsfonder 

Ekonomichef Kommundirektör 
  

 
 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
 

UPPHANDLING 
 
LoV130 

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

 
Upphandlingschef 

 
Upphandlare 

Förlängning och uppsägning 
av 
ramavtalen 
inbegrips i 
delegeringen. 

 

 
 
LoV131 

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

 

Sektorchef/ 
Kommundirektör 

 Förlängning och uppsägning 
av ramavtalen inbegrips i 
delegeringen.  

 

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

Enhetschef/ 
Verksamhetschef 

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

 



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

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

 

 
 
LoV134 

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

 

Sektorchef 

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

 

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

Sektorchef 
   

 
LoV136 Bevakning av kommunens rätt - med befogenhet 

att vid brott mot kommunövergripande ramavtal, 
häva detta. 

 
Upphandlingschef 

   

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

Sektorchef 
   

  



 
 

EKONOMI – ÖVRIGT 
 
Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 

 
 
 
LoV138 

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

 
 

Ekonomichef 

  
 
I samråd med 
berörd 
resultatansvarig 

 

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

Utskottet för 
samhällsutveckling 

   

 
LoV140 

 
Utse huvudattestant 

 
Sektorchef/Verksamhetsch
ef 

 Vidaredelegation: 
Verksamhetschef 
inom respektive 
verksamhetsomr
åde 

 

 
LoV141 

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

 
Berört verksamhetsutskott 

   

LoV142 Beslut enligt kommunens riktlinjer för investeringar 
avseende beslut om projektering 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

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

Ekonomiadministratör inom 
ekonomienheten och 
administratör inom 
affärsdrivande verksamhet 

   

LoV144 Utse portföljansvarig inom el-handel   Ekonomichef  Kommundirektör   

LoV145 Beslut om utbyte och avyttring av fordon Budgetansvarig chef    

LoV146 Beslut om nyanskaffning av fordon Sektorchef    

LoV147 Beslut om extrautrustning till fordon Budgetansvarig chef    

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

Sektorchef Kommundirektör   

  



 

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

iståndsättning av enskilda vägar (anmäles en gång 
årligen). 

 
Mark- och trafikingenjör 

   

 
LoV149 

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

 
Mark- och trafikingenjör 

   

 
LoV150 Bidrag till externa organ, organisationer mfl, 

verksamma inom Utskottet för lärandes 
ansvarsområde 

 
Utskottet för lärande 

   

 
LoV151 Bidrag till externa organ, organisationer mfl, 

verksamma inom Utskottet för omsorgs 
ansvarsområde 

 
Utskottet för omsorg 

   

 
 

PERSONALÄRENDEN - 
FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE 

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

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 I samråd med 
Kommundirektör/ 
HR-chef 

 

 
REKRYTERING 

LoV201 Anställning Kommundirektör Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

LoV202 Anställning sektorchefer Kommundirektör 
 Samråd med KSAU:s 

presidium 
eller berörd nämnd 

 

LoV203 Anställningar av tillförordnad Kommundirektör 
längst två 
månader 

Kommundirektör 
 Samråd med KSAU:s 

presidium 
eller berörd nämnd 

 

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

LÖNEBILDNING/LÖNESÄTTNING 
LoV205 Fastställa lönepolitik KS arbetsutskott    

 
LoV206 

 
Träffa kollektivavtal 

 
HR-chef 

HR-specialist 
med inriktning 
mot 
förhandling 

  



 
ÖVRIGT 

 
LoV207 Beslut om pensionsförmåner för anställda i 

enlighet med aktuellt pensionsavtal 

 
HR-chef 

HR-specialist 
med inriktning 
mot 
förhandling 

  

 
LoV208 

 
Beslut om ledigheter med lön för fackliga 
aktiviteter 

 
HR-chef 

HR-specialist 
med inriktning 
mot 
förhandling 

  

 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
 
 

 
PERSONALÄRENDEN 

    

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

med 
HR-chef 

 

LoV211 Löne- och anställningsvillkor avseende anställning 
av 
Kommundirektör 

KSAU 
 

Samråd med HR-chef 
 

LoV212 Besluta om löne- och anställningsvillkor avseende 
sektorchef 

Kommundirektör 
 

Samråd med HR-chef 
 

LoV213 Löne- och anställningsvillkor avseende anställning 
av övriga 
tjänster 

Närmast överordnad chef 
 

Samråd med HR-enheten 
 

LoV214 Beslut om organisationsförändringar inom 
respektive sektor 

Sektorchef 
 Samråd med närmaste chef 

och 
berörda chefer 

 

LoV215 Beslut om organisationsförändringar inom 
verksamheter/enheter 

Verksamhetschef 
 Samråd med närmaste chef 

och 
berörda chefer 

 

LoV216 Omplacering av personal mellan sektorer, 
verksamheter och 
enhet 

HR-chef Sektorchef 
  

LoV217 Omplacering av personal inom sektorer, 
verksamheter och 
enheter 

HR-chef Sektorchef 
  

LoV218 Personalavveckling avseende beslut om avsked 
eller 
uppsägning av personliga skäl 

Kommundirektör 
 

Samråd med HR-chef 
 

 
LoV219 

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

 
Sektorchef 

  
Samråd med HR-chef 

 



LoV220 Personalavveckling avseende avslut av anställning 
av 
Kommundirektör 

KSAU 
 

Samråd med HR-chef 
 

LoV221 Personalavveckling avseende avslut av anställning 
via avtal 

Sektorchef/ 
Kommundirektör 

 
Samråd med HR-chef 

 

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

KSAU 
 

Samråd med HR-chef 
 

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

Chef för stöd och omsorg 
 

Samråd med HR-chef 
 

 
LoV224 Beslut att kvarstå i tjänst efter uppnådd 

pensionsålder och medgivande av partiell pension 
avseende Kommundirektör 

 
KSAU 

   

 
LoV225 Beslut att kvarstå i tjänst efter uppnådd 

pensionsålder och medgivande av partiell pension 
avseende övrig personal 

 
Närmast överordnad chef 

   

 
ÖVRIGT 

 
 
LoV226 

 

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

  

Samråd med HR-enhet 

 

LoV227 Arbetsmiljöarbetsuppgifter utifrån systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Kommundirektör 
 

Med möjlighet att 
vidaredelegera 

 



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
 SEKTOR SAMHÄLLSUTVECKLING     

 TRAFIKREGLERING     

 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER     

 
 
 
 

SU1 

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

 
 
 
 

Mark- och trafikingenjör 

 
 
 
Mark- och 
exploateringsc
hef 

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

 
 

SU2 

 

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

 

Mark- och trafikingenjör 

 
Mark- och 
exploateringsc
hef 

 
10 kap 1 
§ andra 
stycket 6 
TrF 

 
 

SU3 

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

 

Mark- och trafikingenjör 

 
Mark- och 
exploateringsc
hef 

 
10 kap 1 
§ andra 
stycket 12 
TrF 

 
 

SU4 

 

Besluta om tidsbegränsning, avgiftsplikt eller 
andra villkor för parkering 

 

Mark- och trafikingenjör 

 
Mark- och 
exploateringsc
hef 

 
10 kap 1 
§ andra 
stycket 13 
TrF 

 
 

SU5 

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

 
 
Mark- och trafikingenjör 

 

Mark- och 
exploateringsc
hef 

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

 
SU6 

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

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 14 



 
 

SU7 

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

eller miljön 

 
 
Mark- och trafikingenjör 

 

Mark- och 
exploateringsc
hef 

  
10 kap 1 
§ andra 
stycket 10 

 
 

SU8 

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

 

Mark- och trafikingenjör 

 
Mark- och 
exploateringsc
hef 

 
10 kap 1 
§ andra 
stycket 11 

 
SU9 

 
Besluta om en viss sträcka skall vara huvudled 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 1 



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

inom ett område skall vara gågata eller gårdsgata 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 2 

 
SU11 

 
Besluta om ett visst område skall vara tättbebyggt 
område 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 3 

 
SU12 

 
Besluta om en viss plats skall vara 
cirkulationsplats 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 4 

 
SU13 

 
Besluta om förbud mot omkörning 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 7 

 
SU14 

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

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 
8 

 
SU15 Besluta om axeltryck, boggietryck, trippelaxeltryck 

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

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 15 

 
SU16 Besluta om inskränkning till mindre bredd eller 

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

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 
§ andra 
stycket 16 

 
SU17 Besluta om trafik med terrängfordon på väg med 

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

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 10 kap 1 § 
andra 
stycket 17 

 
DISPENSER 

 
 
SU18 

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

 

Mark- och trafikingenjör 

 
Mark- och 
exploateringsc
hef 

 
13 kap 3 
§ första 
stycket 3 § 
4 TrF 

 
 
SU19 

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

 

Mark- och trafikingenjör 

 
Mark- och 
exploateringsc

 
13 kap 3 
§ första 
stycket 3 § 



17 eller 18 § TrF hef 6 TrF 

 
 
SU20 

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

 

Mark- och trafikingenjör 

 
Mark- och 
exploateringsc
hef 

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

 
PARKERINGSFRÅGOR 

SU21 Särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
enligt 13 kap 
8 § TrF 

Trafikplanerare Administrativ chef 
  

 
SU22 

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

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

 
13 kap 4 
§ andra 
stycket 



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
 
 
SU23 

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

 

Mark- och trafikingenjör 

 
Mark- och 
exploateringsc
hef 

  
13 kap 4 
§ andra 
stycket 

 
SU24 Beslut i ärendet om ”flyttning av fordon med 

tillämpning av lagen om flyttning av fordon i vissa 
fall” 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

  

 
ÖVRIGA FRÅGOR 

 
SU25 

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

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

  

 
SU26 

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

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc
hef 

  

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

Mark- och trafikingenjör Mark- och 
exploateringschef 

  

SU28 Utse parkeringsvakter Mark och exploateringschef Sektorchef 
Samhällsutveckling 

  

 
MARK OCH EXPLOATERING 

 
SU100 

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

 
Mark- och exploaterings-
ingenjör 

Mark- och 
exploateringsc
hef 

  

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

Mark- och exploaterings-
ingenjör 

Mark- och 
exploateringschef 

  

 
 
SU102 

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

 

Lokalstrateg 

 
 
Fastighetschef 

  

 
SU103 Kommunens yttrande till polismyndigheten och 

länsstyrelse över upplåtelse av allmän plats för 

 
Mark- och trafikingenjör Mark- och 

exploateringsc

  



särskilda ändamål hef 

SU104 Företräda kommunens intresse i 
samfällighetsföreningar. 

Mark- och exploaterings-
ingenjör 

Mark- och 
exploateringschef 

  

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

Mark- och exploaterings-
ingenjör 

Mark- och 
exploateringschef 

  

 
SU106 Överlåtelse av kommunens mark för mindre 

komplettering av fastigheter för enbostadshus 
och näringsverksamhet. 

 
Mark- och exploaterings-
ingenjör 

Mark- och 
exploateringsc
hef 

  

 
SU107 

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

Lokalstrateg Fastighetschef 
  

 
SU108 

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

 
Mark- och exploaterings-
ingenjör 

Mark- och 
exploateringsc
hef 

  



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
 
 

SU109 

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

av sålunda tillkommen rätt. 

 
 
Mark- och exploaterings-
ingenjör 

 

Mark- och 
exploateringsc
hef 

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

 

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

av sålunda tillkommen rätt. 

 
 
Mark- och exploaterings-
ingenjör 

 

Mark- och 
exploateringsc
hef 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
SU111 

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

 
 
 
 
 
 
Utskottet för 
samhällsutveckling 

  
 
 
 
 
Ansökan om förrättning ska 
härvid göras av sektorchef 
Samhällsutveckling 

 

 
SU112 

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

 
Sektorchef 
samhällsutveckling 

 Delegationen inbegriper 
även rätt att ansöka om 
nödvändiga förrättningar i 
sammanhanget 

 

SU113 Yttrande över remisser avseende fysisk planering Berört KS-utskott    

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

Sektorchef  Gäller för belopp upp till 250.000 kr  

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

Kommunstyrelsens 
ordförande 

 Gäller för belopp mellan 250.000- 2.000.000 
kr 

 

SU116 Förvärv av hel eller del av fastighet  Kommunstyrelsens 
ordförande 

 Gäller för belopp upp till 5.000.000 kr  

SU117 Ingå arrende- samt nyttjanderättsavtal på annans 
mark  

Mark- och 
exploateringschef 

 Gäller avtal om max 5 år  

 
FYSISK PLANERING 



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

samhällsutveckling 

   

 
SU201 

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

 
Utskottet för 
samhällsutveckling 

   

 
VA- OCH RENHÅLLNINGSVERKSAMHET 

 
SU300 

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

Chef för 
affärsdrivande 
verksamhet 

Sektorchef 
samhällsutveck
ling 

  

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

Chef för affärsdrivande 
verksamhet 

Sektorchef 
samhällsutveckling 

  

SU302 

 
Godkänna avtal om provisorisk avloppsanläggning Chef för affärsdrivande 

verksamhet 
Sektorchef 
samhällsutveckling 

  

SU303 Godkänna avtal om anslutning till kommunens VA- 
anläggning. 

Chef för affärsdrivande 
verksamhet 

Sektorchef 
samhällsutveckling 

  

  



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 

 
SU304 Nedsättning av brukningsavgift för VA avseende 

där Branchorganisationen Svenskt Vattens 
riktlinjer tillämpas 

Chef för 
affärsdrivande 
verksamhet 

Sektorchef 
samhällsutveck
ling 

  

SU305 Nedsättning av brukningsavgift för VA avseende 
övriga fall 

Utskottet för 
samhällsutveckling 

Sektorchef 
samhällsutveckling 

  

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

Chef för affärsdrivande 
verksamhet 

Sektorchef 
samhällsutveckling 

  



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
  

KULTUR, FRITID OCH BIBLIOTEK 
    

 KULTUR OCH FRITID     

 
 

SU400 

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

 

Fritidskonsulent 

 

Enhetschef fritid 

  

 
 
 

SU401 

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

 
 

Fritidskonsulent 

 
 

Enhetschef fritid 

  

SU402 Bevilja bidrag till kulturarrangemang enligt 
fastställda regler 
inom befintlig budgetram 

Enhetschef kultur och 

bibliotek 

Enhetschef fritid   

 
SU403 

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

Enhetschef kultur och 
bibliotek 

Enhetschef fritid 
  

SU404 Bevilja bidrag till studieförbunden enligt fastställda 
regler 
inom befintlig budgetram 

Enhetschef kultur och 

bibliotek 

Enhetschef fritid   

SU405 Konstinköp inom budgetram Enhetschef kultur och 

bibliotek 

Sektorchef   

 
SU406 Beslut om uthyrning av lokaler enligt riktlinjer 

avseende idrottslokaler i skolor under övrig tid än 
terminstid 

 
Fritidskonsulent 

 
Enhetschef fritid Övriga lokaler beslutas av 

berörd rektor för respektive 
skola 

 

SU407 Tillståndsgivning och registrering av lokala lotterier Fritidskonsulent Enhetschef fritid   

 
 

BIBLIOTEK 

SU408 Beslut om fastställande av öppettider för 
biblioteken 

Enhetschef kultur och 
bibliotek 

   

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

Enhetschef kultur och 
bibliotek 

   



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
  

SEKTOR LÄRANDE 
    

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

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

Sektorchef lärande 
  

2 kap 

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

Sektorchef lärande 
  

28 kap 

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

  
7 kap 2 § 

 
TRYGGHET OCH STUDIERO 

 
 

L5 

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

 

Gymnasiechef/ Rektor 

 

Sektorchef lärande 

  

5 kap 17-20 
§ 

 
SKOLPLIKT OCH RÄTT TILL UTBILDNING 

L6 Beslut om samt prövning/mottagande av barn i 
särskola 

Rektor särskola Sektorchef lärande 
 

7 kap 5 § 

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

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

Rektor Sektorchef lärande 
 

7 kap 15-16 
§ 

L12 Fastställande av läsårstider Sektorchef lärande   7 kap 17 § 

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

Utskottet för lärande 
  

7 kap 23 § 



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
 

FÖRSKOLAN 

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

Sektorchef lärande 
  

8 kap 12-13 
§ 

L15 Fastställande av bidrag till enskild 
förskoleverksamhet enligt 
riktlinjer 

Sektorchef lärande 
  

8 kap 21-24 
§ 

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

Sektorchef lärande 
  

8 kap 23-24 
§ 

 
FÖRSKOLEKLASSEN 

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

Sektorchef lärande 
  

9 kap 12-13 
§ 

L18 Beslut om avsteg från vårdnadshavares önskemål 
om 
skolplacering 

Sektorchef lärande 
  

9 kap 15 § 

L19 Fastställande av interkommunal ersättning Sektorchef lärande   9 kap 16 § 

L20 Fastställande av bidrag till fristående 
förskoleklassverksamhet 

Sektorchef lärande 
  9 kap 19-20 

§ 

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

Sektorchef lärande   
9 kap 21 § 

 
GRUNDSKOLAN 

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

Sektorchef lärande 
  10 kap 24 - 

25§ 

L23 Beslut om avsteg från vårdnadshavares önskemål 
om 
skolplacering 

Sektorchef lärande 
  

10 kap 30 
§ 

L24 Beslut om skolskjuts för elev i grundskolan 
Trafikplanerare 

Sektorchef lärande 
 10 kap 32-

33 
§ 

L25 Fastställande av interkommunal ersättning för 
grundskolan 

Sektorchef lärande 
  

10 kap 34 
§ 

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

38 
§ 



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

Sektorchef lärande 
  10 kap 39 

§ 

 
GRUNDSÄRSKOLAN 

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

Sektorchef lärande 
  11 kap 24 - 

25§ 

L29 Beslut om skolskjuts för elev i grundsärskolan 
Trafikplanerare 

Sektorchef lärande 
 11 kap 31-

32 
§ 

L30 Fastställande av interkommunal ersättning för 
grundsärskolan 

Sektorchef lärande 
  

11 kap 33 
§ 

L31 Fastställande av bidrag till fristående 
grundsärskola 

Sektorchef lärande 
  11 kap 36-

37 
§ 

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

Sektorchef lärande 
  11 kap 38 

§ 

 
FRITIDSHEMMET 

L33 Fastställande av interkommunal ersättning Sektorchef lärande   14 kap 14 
§ 

L34 Fastställande av bidrag till fristående 
skolbarnsomsorg och 
fritidshem 

Sektorchef lärande 
  14 kap 15-

16 
§ 

 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande 
behov av särskilt stöd 

Sektorchef lärande 
  14 kap 17 

§ 

 
 

  



GYMNASIESKOLAN 

 
 

 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 

L35 Beslut om antagning av elev till anordnad 
gymnasieutbildning 

Gymnasiechef/rektor 
  15 kap 12-

14 
§ 

 
L36 

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

 
Gymnasiechef/rektor 

  
15 kap 17-
18 
§ 

 
UTBILDNING PÅ NATIONELLA PROGRAM I 
GYMNASIESKOLAN 

 
 

L37 

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

 

 
Gymnasiechef/rektor 

   

 
16 kap 12 
§ 

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

Gymnasiechef/rektor 
  

16 kap 14 
§ 

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

Gymnasiechef/rektor 
  

16 kap 15 
§ 

 
L40 

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

 
Gymnasiechef/rektor 

   
16 kap 15 
§ 

L41 Prövning av elevs behörighet samt beslut om 
mottagande av 
elev 

Gymnasiechef/rektor 
  

16 kap 36 
§ 

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

Gymnasiechef/rektor Sektorchef lärande  
16 kap 54 
§ 

 

UTBILDNING PÅ INTRODUKTIONSPROGRAM I 
GYMNASIESKOLAN 

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

17 kap 6 § 



introduktions-program 

L44 Fastställande av plan för utbildningen på ett 
introduktionsprogram 

Gymnasiechef/rektor 
  

17 kap 7 § 

 
L45 

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

 
Gymnasiechef/rektor 

   
17 kap 11 
§ 

 
L46 

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

 
Gymnasiechef/rektor 

   
17 kap 14 
§ 

 
GYMNASIESÄRSKOLAN 

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

Rektor särskola 
  

18 kap 8 § 

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

Rektor särskola 
  

18 kap 9 § 

  



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 

 
KOMMUNAL VUXENUTBILDNING 

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

Gymnasiechef/Rektor 
  

20 kap 7 § 

 
L50 

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

 
Gymnasiechef/Rektor 

   
20 kap 9 § 

 
L51 

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

 
Gymnasiechef/Rektor 

   
20 kap 14 
§ 

L52 Fastställande av interkommunal ersättning för 
vuxenutbildning 

Gymnasiechef/Rektor 
  

20 kap 15 
§ 

 
L53 

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

 
Gymnasiechef/Rektor 

   
20 kap 21 
§ 

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

Gymnasiechef/Rektor 
  

20 kap 22 
§ 

 
L55 

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

 
Gymnasiechef/Rektor 

   
20 kap 23 
§ 



 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 

 
ENTREPRENAD OCH SAMVERKAN 

 
L56 

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

 
Sektorchef lärande 

   
23 kap 1-6 
§ 

 
 
L57 

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

 

Sektorchef lärande 

   

23 kap 8-9 
§ 

 
SÄRSKILDA UNDERVISNINGSFORMER 

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

Rektor 
  24 kap 20-

21 
§ 

 
ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET 

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

12 
§ 

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

Sektorchef lärande 
  25 kap 13 

§ 

  
KORTTIDSTILLSYN 

    
LSS 

 
 
L61 

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

 

Rektor särskola 

 

Sektorchef lärande 

  

9 § p 7 

  

SKOLFÖRORDNING (INKL GRUNDSÄRSKOLA) 

    

SF 
 
 

L100 

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

 

 
Sektorchef lärande 

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

 

 
3 kap 2-3 
§ 



förläggs lokalt av rektor 

L101 Beslut om mottagande av elev från utlandet i 
kommunens 
grundskola 

Sektorchef lärande 
  

4 kap 2 § 

 
L102 

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

 
Rektor 

   
9 kap 3-4 
§ 

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

  
GYMNASIEFÖRORDNING 

    
GyF 

 
 

L200 

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

 

 
Sektorchef lärande 

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

 

 
3 kap 1-2 
§ 

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

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

 Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 
 
 
 
L204 

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

 
 
 

Gymnasiechef/rektor 

   
 
 

4 kap 22 § 

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

L208 Beslut om förlängd undervisning på ett nationellt 
program 

Gymnasiechef/rektor 
  

9 kap 7 § 

  
FÖRORDNING OM VUXENUTBILDNING 

    
Fvu 



L300 Beslut om vilka nationella kurser och delkurser 
som ska 
anordnas 

Gymnasiechef/rektor 
  

2 kap 9 § 

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

Gymnasiechef/rektor 
  

2 kap 27 § 

L302 Genomförande av utredning vid ärende om 
avstängning 

Gymnasiechef/rektor 
  

7 kap 4 § 

 
SKOLSKJUTSAR 

L400 Tolkning och tillämpning av regler för skolskjuts 
Trafikplanerare    

L401 Beslut om förändringar och tillkommande 
skjutsbehov för 
enstaka elev 

Trafikplanerare    

 
L402 

 
Beslut om extra skolskjuts vid akuta behov för 
enstaka elev 

 
Rektor 

 I samråd med 
trafikplanerare 

 

L403 Beslut om gymnasieelevers skolskjuts enligt 
riktlinjer 

Gymnasiechef/rektor Trafikplanerare   

 
KULTURSKOLA 

L500 Beslut om kostnadsansvar vid överlämnande av 
elev till 
annan kommun 

Rektor kulturskola Sektorchef lärande  
 

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



 
Ärende Delega

t 
Ersättare Anmärkning Lagru

m 

SEKTOR OMSORG
 
 
 

O41 
 
 
 
 
 
 
 

O45 
 
 
 
 
 
 
 

O46 
 
 
 
 
 
 
 

O47 
 
 
 
 
 
 
 
 

O63 
 
 

O64 

O65 

YTTRANDEN AVSEENDE ENSKILD INDIVID 
 

 
Yttrande till tillsynsmyndighet 

 
Utskottet för omsorg 

  13 kap. 2 
§ SoL, 25 
§ LSS 

 
 

LEX SARAH 
 

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

 
 
Handläggande tjänsteman 

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

 
 

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

 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

Enhetschef Hälso- 
och 
sjukvårdsenheten 

 
3 kap. 5 § PSL 

 
 

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

 
 
Verksamhetschef 

  
Samråd med 
upphandlingsenh
eten 

 

 
 

SOCIALTJÄNSTLAGEN 

POLISANMÄLAN, 

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

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

12 kap. 10 

§ SoL

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

§ SoL

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

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

12 kap. 10 § SoL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16 
 

 
§158 KS/2022:628 
Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna revidering av delegeringsordningen enligt förslag daterat 2021-11-07. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med Kommunallagen (2017:725) 6 kap 37 – 41 §§ samt 7 kap 5-8 §§ kan 
kommunstyrelsen ge förtroendevalda och tjänstemän beslutanderätt i vissa bestämda typer av 
ärenden som regleras genom delegeringsordningen. 

Kommunstyrelsens delegeringsordning måste ibland uppdateras med anledning av t ex 
organisationsförändringar, hänvisningar till nya lagar eller förändrad titulatur på befattningar i 
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Inledning 

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

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

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

 

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

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

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

medlemmens andel i förbundet. 

 

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

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

samt lokalkontor i Mariestad och Borås. 

 

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

samhället. 

 

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

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

 

 

Förvaltningsberättelse 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

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

förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt 

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

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

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

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.  

 

Direktionen 

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

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

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

 
  

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

 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

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

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

  

Alingsås kommun Bollebygd kommun 

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

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

  

Borås Stad Dals-Eds kommun 

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

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

  

Essunga kommun Falköpings kommun 

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

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

  

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

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

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

  

Götene kommun Herrljunga kommun 

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

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

  

Hjo kommun Härryda Kommun 

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

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

  

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 

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

Anita Larsson (S), ersättare  Vakant, ersättare 

  

Lerums kommun Lidköpings kommun 

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

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

  

Lilla Edets kommun Lysekils kommun  

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

Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 

  

Mariestads kommun Marks kommun 

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

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

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

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

  

Orust kommun Partille Kommun 

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

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

  

Skara kommun Skövde kommun 

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

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

  

Sotenäs kommun Strömstads kommun 

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

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

  

Svenljunga kommun Tanums kommun 

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

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

  

Tibro kommun Tidaholms kommun 

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

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

  

Tjörns kommun Tranemo kommun 

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

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

  

Trollhättans Stad Töreboda kommun 

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

Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

  

Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 

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

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

  

Vara kommun Vårgårda kommun 

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

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

  

Öckerö kommun  

Kent Lagrell (M), ledamot  

Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 

 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets verksamhet 

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

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

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

längre tolkningsuppdrag.  

 

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

Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

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

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

 

Tolkar och översättare 

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

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

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

översättare. 

 

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

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

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

samarbetar numera med externa utbildningsanordnare för tolkutbildning. Under året har 

förbundet besökt några av dessa utbildningsanordnare i syfte att marknadsföra Tolkförmedling 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Upphandling nytt verksamhetssystem 

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

verksamhetssystem pågår. 

 

Ökat behov av ukrainska tolkar 

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

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

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

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

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

 

Händelser efter räkenskapsperiodens slut 

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

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

 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande mål 

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

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

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

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

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led.   

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

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

samhället. 
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Verksamhetsmål 2022 

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

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

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

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 

uppdrag ska understiga 1 %. 

0,9 % <1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

8,1 % ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 18 %. 

22,4 % ≥18 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 65 %. 

62,1 % ≥65 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

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

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

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

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85 83 >85  

 

Miljömål 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  

63 %. 

70,3 % ≥63 % 
 

 Målet beräknas uppnås  Utfall är svårbedömt  Målet förväntas inte uppnås 
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Måluppfyllelse  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

allt högre kompetens. 

 

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

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

uppnås. 

 

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

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

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

i år visar på fint utfall. 

 

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

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

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

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

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

enligt självkostnadsprincipen. 

 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

 

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

 

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

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

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

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

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

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

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

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

 

Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 

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

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

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

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

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

lämplig sökande pågår en ny rekryteringsprocess i skrivande stund. 

 

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

Rekrytering pågår. Verksamhetschefen för översättningsförmedlingen är tillförordnad 

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

 

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

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

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

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

attraktiv arbetsgivare.  

 

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

Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  

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

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

föräldralediga varav fyra är partiellt föräldralediga. 

 

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

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

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

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

personal motsvarar 1,7 åa.  

 
 

Delår 
Tillsvidare 

(åa) 
Visstid 

(åa) 
Timavlönade

(åa) 
Totalt 
(åa) 

2022 37,3 1,5 0,2 39 

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

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

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

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

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

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

 

Sjukfrånvaro 

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron 

för årets första sju månader var 5 % 

vilket är en ökning med 0,8 

procentenheter jämfört med samma 

period föregående år. Ökningen bedöms 

ha en koppling till att förbundets 

medarbetare nu i betydligt mindre 

omfattning arbetar hemifrån och därmed 

sjukskriver sig vid sjukdomssymptom. 

Sjukfrånvaron ligger på en acceptabel 

nivå. Det finns ingen långtidssjukfrånvaro 

eller arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 

kostnaderna för företagshälsovård är i 

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

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

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

Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och Myanmar.5 

 

Migrationsverkets senaste prognos avseende antalet asylsökande till Sverige för 2022 är  

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

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

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

massflyktsdirektiv kommer att förlängas efter den 4 mars 2023.6 

 

Nuläge 

Under januari – augusti 2022 har förbundet 

utfört drygt 222 000 uppdrag, varav 1 064 

översättningsuppdrag. Förbundet har 

förmedlat tjänster på 114 olika språk. De 

mest efterfrågade språken är fortsatt arabiska 

och somaliska. Förbundet har dock under 

året utfört färre uppdrag på de två största 

språken jämfört med föregående år. Av de 

tio mest efterfrågade språken har förbundet 

utfört fler uppdrag på dari, BKS (bosniska, 

kroatiska och serbiska), albanska och turkiska 

jämfört med samma period föregående år. 

Gruppen med övriga språk har ökat med tre 

procentenheter jämfört med samma period 

2021. Utförda uppdrag på ukrainska står för 

drygt hälften av ökningen men det har också 

skett en ökning på fler mindre vanligt efterfrågade 

språk.  

 

Förväntad utveckling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arabiska 33%

Somaliska 13%

Persiska 6%Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Albanska 3%

Sorani 3%

Turkiska 3%

Polska 2%

Övriga 23%

Figur 5 Språkfördelning 2022 



 

  15 (24) 

Intern 

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

tar över ansvaret. 

 

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

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

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

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

tolkning på distans.  

 

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

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

leverantörer avseende framför allt grundutbildning för tolkar fortgår. Vidareutbildning av 

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

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

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

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

därmed bli en digital utbildning. 

 

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

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

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

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

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

förlängningen främja tolksituationen. 

 

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

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

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 

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

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

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

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

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

sätt.  

 

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

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 

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

 

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

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

finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel 

av andelskapitalet. 

  

Resultaträkning 

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

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

      

Verksamhetens intäkter 1 142 280  131 487  215 560 204 000  

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

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

      

Verksamhetens nettokostnader 4 436  4 413  2 183  -4 458  

      

Finansiella intäkter 4 2  2  5 5  

Finansiella kostnader 5 -44  -33  -47 -47  

      

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

      

Extraordinära poster      

      

Redovisat resultat  4 394  4 382  0  -4 500  
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Balansräkning 

Belopp i tkr    

 Not 2022-01-01 2021-01-01 

TILLGÅNGAR  2022-08-31 2021-08-31 

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 4 621  10 765  

Inventarier 7 143  215  

Summa anläggningstillgångar  4 764  10 980  

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 30 176  27 500  

Likvida medel 9 21 893  22 641  

Summa omsättningstillgångar  52 069  50 141  

    

Summa tillgångar  56 833  61 121  

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 26 769  31 333  

Andelskapital, medlemskommuner 10 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 4 394  4 382  

Summa eget kapital  34 298  38 712  

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 22 535  22 409  

Summa skulder  22 535  22 409  

    

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

Belopp i tkr     

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

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

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 10 4 394 4 382 5 442  

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

     

Medel från verksamheten     

före förändring av rörelsekapital  8 548 5 493 8 615  

     

Förändring kortfristiga fordringar  11 240 11 978 -1 941  

Förändring kortfristiga skulder  -8 226 -8 324 24  

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 562 9 147 6 699  

     

Investeringsverksamheten     

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 0 0  

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 0  

     

Finansieringsverksamheten     

Andelskapital 12 0 0 138  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -10 000 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -10 000 0  138  

     

Årets kassaflöde  1 562 9 147 6 837  

Likvida medel vid periodens början  20 331 13 494 13 494  

     

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

Belopp i tkr    

     

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

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

1 Verksamhetens intäkter    

 Förmedlingstjänster 142 246 131 479 206 913  

 

Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband 
med pandemin 0 0 0  

 Övriga intäkter 34 9 12  

 Summa 142 280 131 487 206 925 

     

     

2 Verksamhetens kostnader    

 Direktionskostnader 313 249 395  

 Sociala avgifter direktion 117 100 159  

 Personalkostnad 14 261 14 081 22 021  

 Sociala avgifter personal 4 462 4 723 6 938  

 Arvoden och ersättning tolkar 88 571 83 636 131 281  

 Sociala avgifter tolkar 18 412 15 867 25 822  

 Tolkutbildning 249 239 365  

 Lokalkostnader 2 377 2 439 3 838  

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

 Inventarier, förbrukningsmaterial  161 84 160  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 391 2 803 4 394  

 Summa 133 560 125 890 198 084 

     

 Ersättning för revisorer    

 Revisionsuppdraget, sakkunniga 75 73 110  

 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, 
sakkunniga 55 0 75  

 Skatterådgivning 0 0 0  

 Övriga tjänster 0 0 0  

 Summa 130 73 185 

     

3 Avskrivningar    

 Inventarier 4 154 1 111 3 173  

 Summa 4 154 1 111 3 173 

     

4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 2 2 2  

 Summa 2 2 2 

     

5 Finansiella kostnader    
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 Räntekostnad  0 0 1  

 Övriga finansiella kostnader 44 33 42  

 Summa 44 33 43 

     

 

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

     

 Anläggningstillgångar    

6 Immateriella anläggningstillgångar    

 Pågående investeringar    

 - Nytt verksamhetssystem 0 0 0  

 Omklassificering 0 0 0  

 Summa 0 0 0  

     

 Anskaffningsvärde 12 758  12 758  12 758  

 Ackumulerade avskrivningar -4 032  -930  -930  

 Årets investering  0  0  0  

 Omklassificering från pågående investering 0  0  0  

 Årets avskrivning -4 116  -1 063  -3 101  

 Utgående bokfört värde 4 610 10 765 8 726 

     

7 Inventarier    

 Anskaffningsvärde 1 600 1 600 1 600  

 Årets försäljning -161   

 Ackumulerade avskrivningar -1 248 -1 337 -1 337  

 Årets investering 0 0 0  

 Årets avskrivning -48 -48 -72  

 Summa 143 215 192 

     

8 Fordringar    

 Kundfordringar 12 351 13 396 24 788  

 Div. kortfristiga fordringar 302 -1 148  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 523 14 105 16 482  

 Summa 30 176 27 500 41 418 

     

9 Kassa och bank    

 Bank 21 893 22 641 20 331  

 Summa 21 893 22 641 20 331 

     

10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 36 769 31 333 31 333  

 

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

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

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997 3 135  

 Summa 34 298 38 712 39 910 

     

11 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 1 745 1 798 1 439  

 Moms 5 565 5 580 8 051  

 Personalens skatter och avgifter 1 766 3 638 3 214  

 Skulder till anställda -5 -6 0  

 Upplupna semesterlöner 738 735 1 019  

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

 Övriga upplupna kostnader 483 808 11 571  

 Summa 22 535 22 409 30 758 

     

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

     

     

12 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 0 0 138  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 

     

 Summa 0 0 138  
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Driftsredovisning 

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

förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 

dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 

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

uppdrag. 

 

Utfall och prognos 

Delårsutfallet för såväl förmedlingsintäkter som arvodeskostnader är högre än budgeterat och 

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

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

som arvodeskostnader högre jämfört med budget. 

 

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

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

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

 

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

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

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

personalkostnaderna är därmed lägre än budget.  

 

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

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

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

helårsprognosen är hälften jämfört med budget.  

 

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

helåret följer därmed budget.  

 

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

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

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

implementeringsarbetet planeras att startas upp. Helårsprognosen avseende konsulttjänster är 

därmed högre än budgeterat.  

 

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

jan-aug 2022 jan-aug 2022 helår 2022 2022 

Förmedlingstjänster 142 246 136 000 215 560 204 000 

Övriga Intäkter 34  0 0 

Summering 142 280 136 000 215 560 204 000 

KOSTNADER         

Direktionskostnader 431 800 800 1 200 

Personalkostnader 18 845 22 528 29 000 33 792 

Arvoden uppdragstagare 106 864 104 200 164 961 156 300 

Tolkutbildning 249 533 400 800 

Lokalkostnader 2 368 2 503 3 754 3 754 

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

Inventarier, förbrukningsmaterial 161 227 340 340 

Administrativa och konsulttjänster 3 519 2 433 5 500 3 650 

Finansiella kostnader 4 196 4 140 6 210 6 210 

Summering 137 886 139 000 213 419 208 500 

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

 

Förbundets investeringsverksamhet 

Under perioden har ingen investeringsverksamhet skett. 
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Intern 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-09-30  

 

 

 

 

 

 

Åke Björk     Christina Abrahamsson   

Ordförande     Vice ordförande 
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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 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-11-21 KS/2022:199 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Marika Carlberg 
telefon 0304-33 41 15 
e-post: marika.carlberg@orust.se

Antagande av handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar från och med 2023-
01-01 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar 
2. Handlingsplanen gäller från och med 2023-01-01 

 
Sammanfattning av ärendet 
I Skollagen beskrivs kommunens skyldighet kring uppdraget med det kommunala 
aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år. Kommunen ska bland annat 
löpande hålla sig uppdaterad om hur de berörda ungdomarna är sysselsatta, erbjuda 
dessa ungdomar lämpliga individuella insatser som i första hand ska stimulera dem att 
påbörja eller återuppta en utbildning samt att dokumentera de insatser kommunen 
vidtar. 
 
Syftet med det kommunala aktivitetsansvaret är att minska riskerna för att ungdomar 
hamnar i ett långvarigt utanförskap. Ungdomar som aldrig påbörjat, som har avbrutit 
eller inte har fullföljt sin gymnasieutbildning kan få svårigheter att komma vidare i 
utbildning, och i förlängningen hamna i utanförskap.  
 
Den kommunala aktivitetsplanen syftar till att skapa tydliga rutiner för hur arbetet med 
det kommunala aktivitetsansvaret ska genomföras för att en ungdom så snabbt som 
möjligt ska få det stöd som behövs för att kunna komma vidare i livet. 
 
Målet för Orust kommun är bland annat att: 
 Kartlägga och registrera samtliga ungdomar som befinner sig i målgruppen inom  
 det kommunala aktivitetsansvaret. 
 Komma i kontakt med ungdomarna i målgruppen och erbjuda dem sysselsättning,  
 insatser med syfte att återgå till, eller närma sig, studier alternativt arbetsmarknad. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21 
Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret daterad 2022-11-21 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Lärande (vuxenutbildningen) 
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ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef Lärande



 Datum Diarienummer 

 2022-11-21 KS/2022:199 
 

1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Handlingsplan 

Kommunalt aktivitetsansvar 

från och med 2023-01-01 
 

 

 

 

 

 

Komma i kontakt 
med berörda 

ungdomar 

Skaffa 
information om 
sysselsättning

Erbjuda 
individuella 

insatser

Dokumentera

Uppföljning



 Datum Diarienummer 

 2022-11-21 KS/2022:199 
 

2 

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar 

I denna plan beskrivs hur Orust kommun ska fullfölja uppdraget med det kommunala 
aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år.  

 

Bakgrund - lagstiftning 

Skollagen1 fastställer följande skyldigheter för kommunen: 

Kommunen ska 

1. Föra ett register över de ungdomar som inte har fyllt 20 år, har fullgjort sin skolplikt i 
grundskolan, men inte genomför eller har fullföljt nationellt program i gymnasiet, 
gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.  

2. Löpande under året hålla sig informerad om hur de berörda ungdomarna är sysselsatta.  
3. Erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella insatser. Insatserna ska i första hand syfta till 

att motivera dem att påbörja eller återuppta en utbildning. 
4. Dokumentera sina insatser. 

 

Syfte 

Syftet med det kommunala aktivitetsansvaret är att minska riskerna för att ungdomar hamnar i ett 
långvarigt utanförskap. Ungdomar som aldrig påbörjat eller som har avbrutit eller inte har fullföljt sin 
gymnasieutbildning kan få svårigheter att komma vidare i utbildning och i förlängningen hamna i 
arbetslöshet2. 

Den kommunala handlingsplanen syftar till att skapa tydliga rutiner för hur arbetet med det 
kommunala aktivitetsansvaret ska genomföras för att en ungdom så snabbt som möjligt ska få det 
stöd som behövs för att kunna komma vidare i livet.  

 

Mål för Orust kommun 

- Att kartlägga och registrera samtliga ungdomar som befinner sig i målgruppen inom det 
kommunala aktivitetsansvaret. 

- Att komma i kontakt med KAA-ungdomar och att erbjuda dem sysselsättning, insatser med 
syfte att återgå till - eller närma sig - studier alternativt arbetsmarknad.  
 

Organisation och ansvarsfördelning 

Rektor för Orust gymnasieskola är sammankallande för den styrgrupp som består av chefer och 
medarbetare från grundskola, gymnasieskola, Arbetsliv och försörjning (AME) samt Individ och 
familjeomsorgen (IFO). I styrgruppen ingår även Samordningsförbundet Väst och personal från 
verksamhet Fritid. Det finns också en arbetsgrupp som består av representanter från styrgruppen.  

Arbetsgruppens uppgift är att arbeta för att aktuella uppgifter finns om ungdomarnas sysselsättning 
samt att arbeta för att ungdomarna kan återgå till studier eller etablera sig på arbetsmarknaden. 

 
1 29 kap. 9 § Skollagen 
2 SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan – Ett förtydligat ansvar för stat och kommun, s 17. 
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Arbetsgruppen ska inom gruppen fördela vem som ska vara ansvarig för de kontakter som ska tas 
med ungdomarna och de insatser ungdomarna erbjuds och ha rutiner för hur detta dokumenteras. 

Då Orust kommun har många ungdomar som bedriver sina gymnasiestudier hos andra huvudmän är 
det viktigt med samverkan med andra gymnasieskolor.  

Styrgruppen träffas fyra gånger per år och arbetsgruppen träffas däremellan.  

  

Rutiner för kontakt med ungdomar inom aktivitetsansvaret  

Kartläggning av aktuella ungdomar 

Vid kännedom om studieavbrott kontaktas ungdomen.  

Samma rutin gäller för nyinflyttade ungdomar till kommunen. Om det visar sig att eleven har examen 
eller är studerande på skola och läser motsvarande nationellt program avslutas de i systemet.  

Rutiner för kontakt med ungdom 

När en ungdom visar sig tillhöra målgruppen inom det kommunala aktivitetsansvaret påbörjas en 
process för att komma i kontakt med ungdomen, kartlägga dess behov och därefter erbjuda lämpliga 
individuella insatser. Rutinerna följer enligt nedan turordning till dess att ungdomen är nådd och 
aktuell för nästa steg. Rutinerna är skrivna utifrån att ungdomen är över 18 år. Om en ungdom är 
omyndig kontaktas istället vårdnadshavare. 
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Steg 1 - Att komma i kontakt med ungdom 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vad Hur? När Ansvarig 
Telefonsamtal/sms/mejl Ungdomar som 

har ett känt 
telefonnummer 
kontaktas via 
telefon. Ej svar - 
röstmeddelande 
lämnas. 

Snarast möjligt 
från att 
ungdomen 
registrerats.  

Samordnarna på Orust 
gymnasieskola/Vuxenutbildningen 

Brev/utskick Utskick med 
information och 
kontaktförfrågan 
skickas. 

Januari och 
augusti 

Samordnarna på Orust 
gymnasieskola/Vuxenutbildningen 

Kontakt med 
samordnarna för KAA 

Ny ungdom lyfts 
i KAA 
arbetsgruppen 
för att 
undersöka om 
etablerad 
kontakt redan 
finns och om det 
föreligger behov 
av ytterligare 
insatser. 

Vid 
nästkommande 
KAA-
arbetsgruppen 

Samordnarna på Orust 
gymnasieskola/Vuxenutbildningen 



 Datum Diarienummer 

 2022-11-21 KS/2022:199 
 

5 

Steg 2 - Kartläggning av behov 
 
När ungdomen har nåtts och visat sig tillhöra målgruppen för aktivitetsansvaret påbörjas en 
kartläggning av den unges behov. Samtalsblanketterna används i första hand som ett stöd att utgå 
ifrån.  
 

Vad Hur När Ansvarig 
Kartläggningssamtal  Kartläggningssamtal 

med stöd av 
samtalsmall 
(bilaga1) - 
kartläggning av 
behov samt 
erbjudande om 
insatser. Samtycke 
skrivs vid behov 
(bilaga2). 

Via bokat 
möte.  

Samordnarna på Orust 
gymnasieskola/Vuxenutbildningen 

Ungdom avböjer 
stöd/är i 
sysselsättning 

Om ungdom 
avböjer stöd 
och/eller har 
sysselsättning 
registreras detta i 
SchoolSoft.  

Efter samtal. Samordnarna på Orust 
gymnasieskola/Vuxenutbildningen 

Vid behov upprättas 
individuell 
handlingsplan 

Fördjupad 
individuell 
kartläggning av 
behov som avslutas 
med upprättande av 
individuell 
handlings- plan 
(bilaga3). 

Efter 
kartläggning.  

Ansvarig för insatsen 
 
 

Insats påbörjas Utifrån 
handlingsplan om 
det finns en sådan.  

Efter 
upprättande av 
handlingsplan. 

Ansvarig för insatsen 
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Steg 3 - Insatser  

I dagsläget erbjuder Orust kommun följande: 

 Studie- och yrkesvägledning 
Samtal med studie- och yrkesvägledare enskilt eller i grupp. Samtalen kan exempelvis syfta 
till att motivera, vidga perspektiv eller hitta nya utbildningsalternativ. 

 Praktik via kommunens arbetsmarknadsenhet. Praktik kan innebära en möjlighet att få prova 
på ett yrkesområde, leda till arbetserfarenhet, referenser och motivera till fortsatt 
sysselsättning. Praktik kan även vara en möjlighet för individen att återgå till rutiner, social 
samvaro, aktivering och genom detta främja individens hälsa. 

 Coachning/Stöd i att söka arbete. Stöttning i kontakt med arbetsförmedling, socialtjänst, 
annan verksamhet t.ex. ungdomsmottagning, fritidsgården eller vårdinrättningar men också 
hjälpa till med rutiner i vardagen, bryta isolering t.ex. genom att gå ut och fika. Arbeta med 
att stärka självbild och tillit till den egna förmågan. Skapa ett kontaktnät för framtida val av 
utbildning och arbete genom studiebesök och praktikplatser. 

 Stödsamtal med skolkurator.  
 Utredning av arbetsförmågan.  

 
Steg 4 - Uppföljning/utvärdering och revidering av insatser och handlingsplan  

Lämplig representant ansvarar för genomförandet av insatsen, följer upp och utvärderar insatsen 
utifrån den individuella handlingsplanen och bär huvudansvar för dokumentation.  

Vad Hur När Ansvarig 
Genomförande Insatsen genomförs 

enligt individuell 
plan. 

Enligt 
handlingsplan 

Ansvarig för insats 

Avstämning 
insatsen 

Ansvarig för insats 
och ungdom 
stämmer av och 
anpassar insatsen 
regelbundet. 

Kontinuerligt Ansvarig för insats 

Uppföljning av 
insatser och 
revidering av 
handlingsplan  

Uppföljning 
insatser utifrån 
handlingsplan med 
ansvarig personal 
och/eller ungdom. 
Insatser revideras 
vid behov. 
Handlingsplanen 
uppdateras. 

Kontinuerligt Samordnarna på Orust 
gymnasieskola/Vuxenutbildningen 
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Registrering och dokumentation 

Samordnarna på Orust gymnasieskola/Vuxenutbildning registrerar och dokumenterar i avsett 
program (SchoolSoft).   

Registerföring 

Kommunen för ett register över aktuella KAA-ungdomar enligt förordning3 om register och 
dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Uppgifterna 
rapporteras halvårsvis till skolverket via Statistiska centralbyråns undersökning gällande 
kommunernas aktivitetsansvar4. Uppgifterna innehåller framför allt information om berörda 
ungdomar, deras sysselsättning och vilka insatser de har tagit del av under perioden. 

Dokumentation på individnivå 

De insatser som kommunen erbjuder inom aktivitetsansvaret ska enligt skollagen dokumenteras. 
Dokumentationen ska utgå från ungdomens mål och vara ett stöd för ungdomen och kommunen att 
komma överens om lämpliga insatser. Dokumentationens innehåll ska utgå från skolverkets 
föreskrifter5 om innehållet i dokumentationen av insatser för de ungdomar som omfattas av 
kommunernas aktivitetsansvar.  

 

Utvärdering 

Politisk förankring 

Det kommunala aktivitetsansvaret ska rapporteras årligen till utskottet Kommunstyrelsen och/eller 
Kommunstyrelsen.   

Utvärdering av handlingsplan och operativt arbete 

Utvärdering av handlingsplanen genomförs årligen i styrgruppen samt verksamhetsberättelse 
inlämnas vid årsslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3  § 10 Förordningen om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för 
ungdomar. 
4 http://www.scb.se/aktivitetsansvar/ 
5 § 3 Skolverkets föreskrifter Dokumentationen om insatser för de ungdomar som omfattas av kommunernas 
aktivitetsansvar. 

http://www.scb.se/aktivitetsansvar/


 Datum Diarienummer 

 2022-11-21 KS/2022:199 
 

8 

 

Bilaga 1 

 

 

 

Samtalsblankett- Kommunalt aktivitetsansvar  

Förnamn, efternamn 
 

Personnummer 

Adress 
 

Postnr, ort 

Telefonnummer  
 

E-post 

Vårdnadshavare (om du är under 18 år) 
 

Telefonnummer 

Kontaktperson 
 

Telefonnummer 

 

Har du examen från gymnasiet? 

 Ja, högskoleförberedande examen 

 Ja, yrkesexamen 
 

Vilket program gick du?............................................................................................................................. 

 Nej, jag har studiebevis 

 Nej, jag har gjort avbrott 

 Nej, jag har gymnasieintyg 

Skulle du vilja berätta lite om anledningen till att du inte längre går i skolan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vad tror du hade krävts för att du skulle stanna kvar? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vad gör du idag? 

 Arbetar 

 Arbetssökande 

 Annan utbildning ………………………………………………………………………………………………………………. 

 Annat ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Har du några tankar/önskemål om framtiden?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kan du tänka dig att börja studera igen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vad tror du att du behöver för att nå dit? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Samtal utfört av: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 

Samtycke – Kommunalt aktivitetsansvar 
Förnamn 
 

Efternamn 

Personnummer 
 

Mobilnummer 

Startdatum KAA: Slutdatum KAA: 
 

Vårdnadshavare/kontaktperson: 
 

Telefonnummer: 

 

Jag samtycker till att sekretessen hävs för att personal som arbetar med det kommunala 
aktivitetsansvaret i Orust Kommun ska kunna samverka kring mina behov - att de utbyter relevant 
information om mig för att jag på bästa sätt ska kunna uppnå mina mål. 

Samtycket kan närsomhelst avslutas. 

Samtycket har upprättats i 2 likvärdiga exemplar. 

Samtycket gäller kontakt med:  

 Annan personal inom det kommunala aktivitetsansvaret 

 Skola 

 Arbetsförmedling 

 Socialtjänst 

 Förälder eller annan familjemedlem: 

 Vårdkontakt 

 Annan: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Samtycket gäller för tiden (max 6månader): ………………….. 

………………………………………………………………………..       ……………………………………………………………………….. 

Underskrift ungdom                                                  Ort och datum 

………………………………………………………………………..       ……………………………………………………………………….. 
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Underskrift vårdnadshavare                  Ort och datum 

 

   
  
 Bilaga 3 

 

Individuell handlingsplan – Kommunalt aktivitetsansvar 

 

Förnamn: 
 

Efternamn: 

Personnummer: 
 

Mobilnummer: 

E-post: 
 
KAA-orsak: 
 

Avlämnande skola: 

Startdatum KAA: Slutdatum KAA: 
 

Vårdnadshavare/kontaktperson: Telefonnummer: 
 

Handlingsplan upprättad av: Datum: 
 

 

Övergripande mål med insatser inom aktivitetsansvaret: (ex. återgång till studier, arbete, 
hälsofrämjande, motiverande etc.): 

………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Erbjuden insats men vill inte/kan inte delta på grund av: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Beskrivning av insats:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Datum för uppföljning och utvärdering av handlingsplan: …………………………………………………………………… 
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De uppgifter du lämnar noterar vi i vårt register för KAA i enlighet med Svensk författningssamling/Förordning (2006:39) om 
behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar och 
enligt Personuppgiftslagen (PUL). 

 

 

………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………. 

Signatur ungdom:    Datum: 

 

…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

Signatur vårdnadshavare:   Datum: 

De uppgifter du lämnar noterar vi i vårt register för KAA i enlighet med Svensk författningssamling/Förordning (2006:39) om 
behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar och 
enligt Personuppgiftslagen (PUL). 
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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. 
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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 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-10-26 
 

Kommunrevisionen 

Sektor Samhällsutveckling 

Sektor Lärande 

Sektor Omsorg 

Sektor Ledning- och verksamhetsstöd 
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Kommunförvaltningen 
Anette Johansson 
telefon 0304-33 41 43 
e-post: anette.johansson@orust.se

Revidering av riktlinjer handläggning av ekonomiskt bistånd 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Godkänna revidering av handboken för ekonomiskt bistånd avseende resor. 

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa att klienter som uppbär ekonomiskt bistånd i kommunen har 
utrymme och möjlighet att vara delaktiga i samhället utifrån olika insatser önskar vi att 
periodkort i zon C ska beviljas till samtliga klienter. Målet med detta är att personer ska 
uppleva ett mindre utanförskap, bryta social isolering samt att personerna ska komma 
närmare arbetsmarknaden och skapa en möjlighet att vara inkluderade i samhällslivet. 

Bakgrund 
Utifrån tidigare handbok, 2015, har beslut gällande resor tagits som innebär följande:  

”Allmänna kommunikationer skall i första hand användas. Ekonomiskt bistånd kan då 
utgå med kostnad för billigaste alternativ av typ månadskort eller kontoladdning på kort. 
Vid deltagande i arbetsrehabilitering och arbetsmarknadsåtgärd bekostas vanligen en del 
av resorna av Arbetsförmedlingen, men den enskilde får stå för en egenavgift. 
Egenavgiften räknas som en godtagbar kostnad vid beräkning av försörjningsstöd. Till 
den som söker försörjningsstöd och är arbetssökande eller sjuk och har kostnader för 
sjukresor, kan ett schablonbelopp om 200 kr beviljas för resor. Om den sökande har 
kostnader utöver detta schablonbelopp, skall kostnaderna specificeras.” 

Denna satsning syftar till att våra klienter ska bryta socialisolering och minska 
utanförskap samt vara mer aktiva i samhällslivet är förlaget till beslut att bevilja 
månadskort i Zon C till personer som uppbär ekonomiskt bistånd till en kostnad per 
busskort på 815 kr. 

Socialtjänstlagens första paragraf fastslår att förutom att främja sociala och ekonomiska 
villkor ska socialtjänsten även främja jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. Förändringen av handboken gällande bistånd till resor kommer att 
möjliggöra att alla våra klienter kommer ha denna möjlighet. Möjligheten att resa lokalt 
är viktig för alla kommuninvånare oavsett ekonomiska förutsättningar, oavsett om man 
har ett arbete eller inte. Föräldrar behöver ha möjlighet att åka kollektivt med sina barn 
till skolor och fritidsaktiviteter, och människor i alla åldrar ska kunna uträtta ärenden 
eller åka och hälsa på en vän eller släkting i närliggande områden. Orust är en 
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geografiskt utspridd kommun där det inte går att promenera eller cykla överallt, tillgång 
till kollektivtrafiken är nödvändig för många av våra invånare. 

Bedömning av ekonomiskt bistånd görs redan individuellt, tidigare har det ingått en 
bedömning av om det finns behov av bistånd till månadskort. Normen ska vara att 
bevilja månadskort för samtliga klienter. Detta arbetssätt minimerar också 
administrationen för både klienten och handläggaren med att löpande redovisa kvitton 
för enstaka resor.  

När satsningar ska göras bör det vara utifrån invånarnas behov och med målet att uppnå 
goda effekter i arbetet. Genom att ta ett beslut att vara mer generös än vad 
Socialtjänstlagen tillåter visar Orust kommun på att vi genom en sådan satsning önskar 
att inkludera alla medborgare i ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Konsekvenser 
Utifrån konsekvensanalysen av detta förslag har varit svårigheter att få fram exakta 
kostnader för vad en sådan satsning skulle innebära. Anledningen till det är att 
socialsekreteraren idag gör en bedömning utifrån den enskildes planering.   
Kostnaden bedöms inte vara nämnvärt höga i relation till vad målet för den riktade 
insatsen skulle innebär för den enskilde klienten. Målet är att ge människor en större 
möjlighet att ta del av samhällslivet och på så sätt bryta isolering vilket skulle kunna bli 
rejält kostsam över tid. I vår mening är denna satsning i form av ett busskort av vikt för 
fortsatt arbete mot egen försörjning för den enskilde och därmed en kan denna satsning 
leda till goda effekter i vårt framtida arbete.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
Bilaga 1 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Anette Johansson 
Enhetschef IFO, Arbetsliv och försörjning



Bilaga 1 

Tillägg till Handboken för ekonomiskt bistånd avseende resor.  

 

Resor  

För att minska socialisolering och utanförskap beviljas bistånd till busskort zon C till alla personer som 
uppbär ekonomiskt bistånd. Detta kommer medföra att våra klienter kan uppsöka andra 
myndigheter såsom arbetsförmedlingen, migrationsverket eller försäkringskassan. Kostnaden uppgår 
till 815 kr för ett periodkort i månaden, för 2022. Detta kan möjliggöra att den enskilde även kan stå 
närmare arbetsmarknaden då det möjliggör kontakter med andra myndigheter och företag.   

Arbetsresor 

Som arbetsresor räknas resor till och från en arbetsplats, arbetsmarknadsåtgärd eller 
anställningsintervju samt möten hos Arbetsförmedlingen. Även resor till och från studier eller andra 
aktiviteter som ingår i klientens planering räknas som arbetsresor. Detta innebär att socialtjänsten 
endast beviljar egenavgiften för busskort till dessa klienter.  

Övriga resor 

Om klienten har rätt till färdtjänst beviljas bistånd till färdtjänstavgiften för det antal resor som 
klienten har färdtjänsttillstånd för.  

För klienter som är i behov av färdmedel ska i första hand allmänna kommunikationer användas. Om 
periodkort eller enstaka resor beviljas beror på särskilda omständigheter som medför att klienten 
inte har rätt till färdtjänst för det enskilda tillfället. 

Bistånd för resor med egen bil bör behandlas restriktivt. Det ska klart framgå av omständigheterna 
att särskilda skäl föreligger eller att arbetsresor med egen bil regelmässigt medför en tidsvinst på 
minst 2 timmar/dag. Då beräkning görs gällande faktiska kostnader i samband med bilresor ska 
utgångspunkten vara den faktiska driftkostnaden på orten. Beslut om beviljat bistånd av att ha en bil 
fattas beslut på ett år i taget. Detta eftersom omständigheterna som medför att personen har rätt till 
bistånd i form av bil kan förändras över tid.  

Resor till frivården 

Frivården ansvarar för personer som dömts till skyddstillsyn, ungdomsövervakning, samhällstjänst, 
kontraktsvård, är villkorligt frigiven eller har fotboja istället för fängelsestraff. Det är viktigt att den 
enskilde följer de anvisningar som meddelas av frivården då det annars kan medföra konsekvenser 
för den enskilde, exempelvis fängelse. Enligt dom är frivården inte ansvariga för att tillgodose de 
resor den enskilde behöver göra inom uppgjord planering med frivården, varav kostnaden bör 
bedömas som en godtagbar utgift vid en ansökan om ekonomiskt bistånd. 1 

Resor för skolbarn 

Skolbarn och ungdomar får sitt eventuella behov av skolresor tillgodosett av skolan och ska inte 
beviljas bistånd till detta. Bistånd till andra lokalresor kan beviljas för skolbarn och ungdomar om 
resan är skälig utifrån de riktlinjer som gäller för vuxna. 

 
1 Kammarrätten i Göteborg 2021-06-15, mål nr 3033-21 

https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Ekonomiskt-bistand/Livsforing-i-ovrigt/Ovrigt/Referat-av-domar-fran-kammarratten/d_4340915-?anchor=


 

Umgängesresor  

Bistånd beviljas till skäliga kostnader för att ett barn ska kunna umgås med sin förälder som bor på 
annan ort. Inför beslut om bistånd till umgängesresa ska handläggaren göra en 
barnkonsekvensanalys.  

Enligt rättspraxis ska bedömningen av skäliga kostnader för umgänge anpassas till vad en familj i 
allmänhet har råd med.2 Umgängesföräldern har det primära ansvaret för att bekosta 
umgängesresor, men enligt 6 kap. 15 b § första stycket föräldrabalken ska den förälder som barnet 
bor med vara med och dela på kostnaderna utifrån sin ekonomiska förmåga.  

Vid bedömningen av hur ofta kostnader för umgänge ska beviljas bör hänsyn tas till avgörande i 
domstol som reglerar umgänget eller avtal om umgänge, om sådant finns. Bistånd kan i undantagsfall 
beviljas även till andra kostnader som är nödvändiga för att umgänget ska komma till stånd, såsom 
logi. Det gäller främst om umgänget är reglerat på ett sådant sätt att det inte kan ske i den 
biståndstagande förälderns hem. 

Genomresa, hemresa 

För personer som tillfälligt vistas på Orust och inte har medel till att ta sig till sin bosättningskommun 
kan bistånd beviljas för resa till hemkommunen med det billigaste och lämpligaste alternativet. Detta 
gäller även nordiska medborgare. 

Övriga utländska medborgare ska endast beviljas bistånd om de befinner sig i en nödsituation och ska 
i första hand hänvisas till egen ambassad eller konsulat. Bistånd för att ta sig till ambassaden kan 
beviljas. 

 
2 RÅ 1987 ref. 109 och RÅ 1994 ref. 81. 
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§64 KS/2022:1635 
Revidering av handläggning ekonomiskt bistånd resor 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att 
Godkänna revidering av handboken för ekonomiskt bistånd avseende resor. 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa att klienter som uppbär ekonomiskt bistånd i kommunen har utrymme och 
möjlighet att vara delaktiga i samhället utifrån olika insatser önskar vi att periodkort i zon C ska 
beviljas till samtliga klienter. Målet med detta är att personer ska uppleva ett mindre utanförskap, 
bryta social isolering samt att personerna ska komma närmare arbetsmarknaden och skapa en 
möjlighet att vara inkluderade i samhällslivet. 

Bakgrund 
Utifrån tidigare handbok, 2015, har beslut gällande resor tagits som innebär följande:  

”Allmänna kommunikationer skall i första hand användas. Ekonomiskt bistånd kan då utgå med 
kostnad för billigaste alternativ av typ månadskort eller kontoladdning på kort. Vid deltagande i 
arbetsrehabilitering och arbetsmarknadsåtgärd bekostas vanligen en del av resorna av 
Arbetsförmedlingen, men den enskilde får stå för en egenavgift. Egenavgiften räknas som en 
godtagbar kostnad vid beräkning av försörjningsstöd. Till den som söker försörjningsstöd och är 
arbetssökande eller sjuk och har kostnader för sjukresor, kan ett schablonbelopp om 200 kr 
beviljas för resor. Om den sökande har kostnader utöver detta schablonbelopp, skall kostnaderna 
specificeras.” 

Denna satsning syftar till att våra klienter ska bryta socialisolering och minska utanförskap samt 
vara mer aktiva i samhällslivet är förlaget till beslut att bevilja månadskort i Zon C till personer 
som uppbär ekonomiskt bistånd till en kostnad per busskort på 815 kr. 

Socialtjänstlagens första paragraf fastslår att förutom att främja sociala och ekonomiska villkor 
ska socialtjänsten även främja jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
Förändringen av handboken gällande bistånd till resor kommer att möjliggöra att alla våra klienter 
kommer ha denna möjlighet. Möjligheten att resa lokalt är viktig för alla kommuninvånare oavsett 
ekonomiska förutsättningar, oavsett om man har ett arbete eller inte. Föräldrar behöver ha 
möjlighet att åka kollektivt med sina barn till skolor och fritidsaktiviteter, och människor i alla 
åldrar ska kunna uträtta ärenden eller åka och hälsa på en vän eller släkting i närliggande 
områden. Orust är en geografiskt utspridd kommun där det inte går att promenera eller cykla 
överallt, tillgång till kollektivtrafiken är nödvändig för många av våra invånare. 

Bedömning av ekonomiskt bistånd görs redan individuellt, tidigare har det ingått en bedömning 
av om det finns behov av bistånd till månadskort. Normen ska vara att bevilja månadskort för 
samtliga klienter. Detta arbetssätt minimerar också administrationen för både klienten och 
handläggaren med att löpande redovisa kvitton för enstaka resor.  
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När satsningar ska göras bör det vara utifrån invånarnas behov och med målet att uppnå goda 
effekter i arbetet. Genom att ta ett beslut att vara mer generös än vad Socialtjänstlagen tillåter 
visar Orust kommun på att vi genom en sådan satsning önskar att inkludera alla medborgare i ett 
aktivt deltagande i samhällslivet. 

Konsekvenser 
Utifrån konsekvensanalysen av detta förslag har varit svårigheter att få fram exakta kostnader för 
vad en sådan satsning skulle innebära. Anledningen till det är att socialsekreteraren idag gör en 
bedömning utifrån den enskildes planering.   

Kostnaden bedöms inte vara nämnvärt höga i relation till vad målet för den riktade insatsen 
skulle innebär för den enskilde klienten. Målet är att ge människor en större möjlighet att ta del av 
samhällslivet och på så sätt bryta isolering vilket skulle kunna bli rejält kostsam över tid. I vår 
mening är denna satsning i form av ett busskort av vikt för fortsatt arbete mot egen försörjning 
för den enskilde och därmed en kan denna satsning leda till goda effekter i vårt framtida arbete.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
Bilaga 1 
Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-10-28 KS/2022:1678 
 
 

 
Kommunförvaltning 
Lisa Abrahamsson 
telefon 0304-33 47 16 
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se

Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
 
Anta reviderade riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 176 att pensionärslägenheter på Strandvägen 
4 i Ellös omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende från och med 2023-01-01. För 
att handläggarna ska kunna utreda de sökandes behov av denna boendeform, har ett 
tillägg gjorts i riktlinjer samt handbok.  
 
Tillägg är gjort i röd text för att särskilja vad som är nytt i dokumenten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
Biståndsbedömning SoL – riktlinjer 
Handbok och vägledning för biståndshandläggning 2022 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Lena Gardtman 
Sektorchef omsorg 
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Inledning 

Den enskilde är ansvarig för sitt liv och för sina beslut. Det innebär ett 
egenansvar att själv försöka tillgodose sina behov, att till exempel byta bostad 
när den nuvarande inte motsvarar behoven och att ta del av information om de 
aktiviteter och hjälpinsatser som finns att tillgå.  

Riktlinjernas syfte och målgrupp 

Dessa riktlinjer omfattar biståndsbedömning, handläggning samt de SoL-insatser 
som finns att tillgå inom social omsorg i Orust kommun.  
 
Syftet med riktlinjerna är att oavsett handläggare ska invånarnas likaberättigande 
följas enligt gällande lagstiftning samt att socialnämndens intentioner för 
verksamheten tydliggörs.   
Riktlinjerna syftar huvudsakligen till att vara ett stöd för handläggarna i 
biståndsbedömningen utifrån den enskildes ansökan och behov. Här klarläggs 
vilka insatser som vanligtvis beviljas samt i vilken omfattning dessa insatser 
vanligtvis kan beviljas. Stödet ska leda till en ökad rättssäkerhet för den enskilde i 
behov av bistånd samt säkerställa att biståndsbeslut i högre omfattning fattas 
enligt samma eller likartade bedömningsgrunder.  
 
Riktlinjerna är ett komplement till, men inte en ersättning för, de lagar och 
föreskrifter som styr verksamheter inom området. Riktlinjerna är avsedda att vara 
normgivande för biståndsbedömning och insatsernas omfattning, bistånd kan 
dock aldrig vägras den enskilde med hänvisning till att insatsen inte finns med i 
dessa riktlinjer. Det är alltid den enskildes speciella situation och behov som ska 
ligga till grund för ett biståndsbeslut.  

Kompetens  

Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen är en form av 
myndighetsutövning som kräver en enhetlig och professionell handläggning. Den 
grundläggande kompetensen uppnås genom högskoleutbildning, kunskap och 
erfarenhet inom området. Den som handlägger ett ärende måste väga ihop 
lagstiftning, etik, vetenskap och beprövad erfarenhet till en helhet i sitt arbete. 
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Relaterade styrdokument 

Förvaltningslagen 
Förvaltningslagen (Förvaltningslag 1986:223) reglerar hur ärenden som rör 
enskilda ska handläggas av myndigheten på förvaltningen. I sjunde paragrafen 
framkommer att handläggningen där enskild är part ska handläggas så enkelt, 
snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.  
 
Offentlighets- och sekretesslagen  
Inom socialtjänsten hanteras en mängd uppgifter som berör enskildas personliga 
förhållanden. Dessa uppgifter skyddas av regler om sekretess i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Med sekretess menas ett förbud att röja en uppgift, 
vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på 
något annat sätt.  
Offentlighetsprincipen är inskriven i våra grundlagar och innebär att allmänheten 
har rätt att ta del av myndigheters allmänna handlingar. I principen innefattas 
också yttrandefriheten. Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården m.fl. 
områden är dock offentlighetsprincipen starkt begränsad av sekretess.  
Kommunen arbetar utefter Allmänna dataskyddsförordningen, förkortat GDPR, en 
europeisk förordning med syftet att stärka skyddet för fysiska personer vid 
behandling av personuppgifter inom Europeiska unionen. 
 
Socialtjänstlagen  
Enligt 5 kap. 4, 5,7 § Socialtjänstlagen skall socialnämnden verka för att yngre 
och äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).  
Enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.  
 
Enligt socialtjänstlagens 5 kap.10 § ska socialnämnden erbjuda stöd till personer 
som vårdar eller stödjer närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har ett 
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funktionshinder. Med anhörigstöd avses de insatser som fysiskt, psykiskt och 
socialt underlättar den anhöriges situation.  
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet 
skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 
självständigt liv.  
 
Biståndsbestämmelsen i 4 kap. 1 § SoL har utformats som en 
rättighetsbestämmelse avseende alla former av socialt bistånd. Alla former av 
biståndsbeslut skall kunna överklagas genom förvaltningsbesvär. 
 
Rätt att överklaga  
Rätten att överklaga regleras i 16 kap. SoL där det framgår att vissa beslut enligt 
socialtjänstlagen överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Det gäller bl.a. 
beslut om bistånd enligt 4 kap.1 § SoL samt beslut om avgifter enligt 8 kap. 4-9 
§ SoL 
 
Lagen om valfrihetssystem  
Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LoV. Orust kommun tillämpar i dagsläget 
inte Lagen om Valfrihetssystem. 
 
God man/förvaltare 
Den som på grund av funktionsvariation har svårt att bevaka sin rätt, förvalta sin 
egendom och sörja för sin person har möjlighet att ansöka om god man eller 
förvaltare.  
 
Kommunens ansvar - vistelse och hemkommun  
Ansökan från enskild bosatt i annan kommun enligt SoL 2:2: Kommunen har 
ansvar för alla som vistas i kommunen, även för de som endast är på besök. 
Dessa har rätt att ansöka om insatser för behov som uppstår under vistelsen och 
som behöver utföras i Orust kommun innan personen kan återvända till sin 
hemkommun. Ärendet ska handläggas och bedömas på samma sätt som om 
personen var boende i kommunen. Med denna princip fastslår man kommunens 
yttersta ansvar. 
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Fritidsvistelsekommun 
Det är bosättningskommunen som skall lämna den enskilde stöd och hjälp om det 
är en tillfällig vistelse i en annan kommun exempelvis vid semester. Den enskilde 
ansöker om insatserna i sin bosättningskommun som i god tid ska vända sig till 
vistelsekommunen. 
 
Öar utan fast förbindelse och nedsatt färjetrafik delar av dygnet 
Biståndsbeslutet beror inte på var personen bor utan på personens behov. Orust 
kommun kan ha svårt att verkställa alla beslut om en person bor på en ö utan fast 
förbindelse.  

Riktlinjer 

Delegation  
Kommunstyrelsen har antagit en delegationsordning där det regleras vilken 
tjänsteperson som har rätt att fatta beslut i olika frågor. 

Ansökan 
En ansökan om bistånd ska alltid utredas. Utredningsskyldigheten framgår av 11 
kap. 1 § SoL. Den enskildes ansökan om bistånd prövas individuellt utifrån den 
enskildes behov och önskemål.  
En utredning ska leda fram till ett beslut såvida inte ansökan om bistånd 
återkallas. Beslutet ska vara skriftligt. Biståndshandläggaren ska i sin bedömning 
ta hänsyn till den enskildes önskemål och behov inom ramen för 
socialtjänstlagens intentioner och med beaktande av en god ekonomisk 
hushållning enl. 8 kap. 1 § KL)  
I beslutet ska framgå vilken eller vilka insatser som beviljas och omfattning samt 
om beslutet är tidsbegränsat eller ska omprövas efter viss tid. Beslut ska 
omprövas vid förändringar i hjälpbehovet eller efter ansökan av den enskilde. Den 
enskildes behov ska löpande följas upp och som huvudregel göras föremål för 
överväganden minst varje år.  

Förenklad utredning 
När en brukare ska gå hem från sjukhus eller korttidsenheten eller då en brukare 
har behov av en ny utredning på grund av nytillkomna omfattande behov ska 
biståndshandläggarna använda modulen förenklad utredning i 
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verksamhetssystemet för snabbt kunna få till en generell beställning till 
hemtjänsten. Den ska sedan följas upp inom tre veckor och 
biståndshandläggaren ska då göra en mer individuell utredning och bedömning av 
fortsatta insatser. 

Skälig levnadsnivå  
De insatser som beviljas ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Begreppet skälig 
levnadsnivå har ingen exakt definition. I förarbetena till den tidigare 
socialtjänstlagen anges att fastställandet av vilken levnadsnivå som anses skälig 
måste överlämnas till kommunerna att fastställa. Dessa riktlinjer fastställer Orust 
kommuns tolkning av skälig levnadsnivå.  
Skälig levnadsnivå beskriver nivån på kvaliteten och den levnadsstandard som 
lagen garanterar. Vad som är skäligt bedöms individuellt gentemot den enskildes 
livssituation och allmänt gentemot aktuell praxis och rättsläge. Begreppet kan 
också ses som ett uttryck för vissa minimikrav på tjänstens kvalitet. I förarbetena 
till socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 91) framgår att det inte finns en 
obegränsad frihet för den enskilde att själv välja tjänster oberoende av kostnad. 
En tolkning får göras av begreppet skälig levnadsnivå mot bakgrund av den 
yttersta garanti för medborgarnas livsföring i olika avseenden. Det utesluter inte 
att när likvärdiga insatser finns att tillgå, kan kommunen ges möjlighet att välja 
det billigaste alternativet.  
Det är den enskildes behov och inte dennes ekonomi som ska vara avgörande för 
rätten till en insats (prop. 2000/01:80 s. 95). En biståndsbedömning innebär att 
nämnden prövar den enskildes ansökan mot 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen om rätt 
till bistånd för att uppnå skälig levnadsnivå. 

Gemensamt hushåll  
I en familj där vuxna personer lever i hushållsgemenskap bör utgångspunkten för 
bedömning vara att man normalt ger varandra viss praktisk hjälp inom en familj. 
Däremot kan mer omfattande vårdbehov inte anses ligga inom ramen för vad man 
normalt bistår varandra med inom familjen. Denna bedömning gäller oavsett om 
det handlar om makar, partnerskap eller sammanboende eller när det finns 
hemmavarande barn över 18 år. Några särskilda skäl att göra avsteg från denna 
bedömning beaktas normalt inte. 
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Hjälp i hemmet – hemtjänst    

Hjälp i hemmet kan indelas i uppgifter av servicekaraktär och personlig omsorg. 
Syftet med hjälpen ska vara att bevara och/eller återhämta den enskildes 
förmågor. Den ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. I 
beskrivningarna nedan framgår hur insatserna i normalfallet beviljas men i alla 
beslut finns möjlighet att anpassa besluten om särskilda behov finns. 

Insatser av servicekaraktär  
Gemensamt för alla serviceinsatser är att de enbart beviljas om alla parter i 
hushållet har behov. 

Städning 
Städning beviljas var tredje vecka om inte särskilda behov (t.ex. allergi) finns. 
Städningen omfattar 2 rum och kök (sovrum, kök, rum för samvaro/vardagsrum, 
hygienutrymmen/toalett/badrum samt hall). För sammanboende kan städning av 
två sovrum beviljas (förutsatt att även den andre parten är beviljad insatsen 
städ).  
Om bostaden är större städas inte hela bostaden vid varje tillfälle. Den enskilde 
kommer själv överens med utföraren vilka utrymmen som ska städas. 
Städningen omfattar normalt damma/avtorkning, dammsugning och våttorkning 
av golv samt städning av badrum/toalett. Underhållsstädning kan beviljas i 
särskilda fall, normalt sett en gång i veckan. Städning som utförs mer sällan, t.ex. 
rengöring av kyl/frys, spis, fläkt o.s.v. ingår i den beviljade insatsen. I insatsen 
ingår även enklare avtorkning av rullstol, rollator och övriga hjälpmedel. Den 
enskilde tillhandahåller själv städmaterial och rengöringsmedel som uppfyller 
arbetsmiljökrav. Handläggningstid 3 veckor. 

Fönsterputsning 
Fönsterputsning beviljas i normalfallet två gånger per år och likt städningen 
omfattar fönsterputsning enbart två rum och kök. Den enskilde tillhandahåller 
själv material och rengöringsmedel som uppfyller arbetsmiljökrav. 
Handläggningstid 3 veckor. 
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Tvätt och enklare klädvård  
Insatsen omfattar maskintvätt av kläder samt sänglinne och handdukar. För- och 
efterarbete till exempel klädvård samt att lägga in tvätten i skåp ingår, om inget 
annat framgår i utredningen. Även strykning av enstaka plagg ingår. Hjälp med 
tvätt beviljas i normalfallet varannan vecka. Den enskilde tillhandahåller tvätt- 
och sköljmedel som uppfyller arbetsmiljökrav. Handläggningstid 3 veckor. 

Bädda rent  
Insatsen beviljas i normalfallet varannan vecka. Handläggningstid 3 veckor.  
 
Inköp  
Inköp omfattar inhandling av mat- och hushållsartiklar. Insatsen beviljas i 
normalfallet vid ett tillfälle per vecka. I insatsen ingår hjälp med att skriva 
inköpslista, rensa ut utgångna varor i kylskåpet om så behövs samt ställa in varor 
i kylskåp/skafferi om inget annat framgår i utredning. 
Handläggningstid 1 vecka. 

Matdistribution 
I insatsen ingår att få hem färdiglagad middagsmat från upphandlat företag. 
Handläggningstid 3 veckor. 

Ärenden 
I insatsen ingår att hjälp med att få hem apoteksvaror, paket som kommer via 
postombud, inköp på systembolag eller andra enklare ärenden. Insatsen beviljas i 
normalfallet en gång per vecka. 
Handläggningstid 3 veckor. 

Bäddning 
Insatsen beviljas i normalfallet dagligen. Handläggningstid 1 vecka. 

Diskning 
Insatsen beviljas i normalfallet dagligen. Handläggningstid 1 vecka. 
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Övriga hushållssysslor  
I insatsen ingår hushållssysslor såsom att vattna blommor, sophantering, hämta 
post och skötsel av husdjur. Utförs i normalfallet en gång dagligen beroende på 
insatsens karaktär. Handläggningstid 1 vecka. 

Trygghetslarm  
Trygghetslarm beviljas enligt 4 kap. 2a § förenklad biståndsbedömning till 
personer över 80 år. I annat fall beviljas trygghetslarm om behov föreligger. 
Handläggningstid 3 veckor. 

Personlig omvårdnad 
Med personlig omvårdnad menas insatser som är direkt riktade till den enskilde 
för att tillgodose dennes grundläggande behov.  
Handläggningstid 1 vecka. 

Personlig hygien  

I insatsen ingår hjälp med daglig övre och nedre tvätt, tandborstning, rakning, 
insmörjning av mjukgörande kräm och avtorkning av hörapparat. Personlig hygien 
beviljas i normalfallet dagligen.  

Toalettbesök 
I insatsen utöver själva toalettbesöket ingår även byte av inkontinensskydd, 
tömma kateter och tömning av fristående hygienstol. Beviljas i normalfallet 
dagligen. 

På- och avklädning 
I insatsen ingår stöd vid på- och avklädning, helt eller delvis. Beviljas i 
normalfallet dagligen. 

Förflyttningar 
I insatsen ingår alla förflyttningar i eller i närheten av bostaden som den enskilde 
behöver göra men inte klarar på egen hand. Beviljas i normalfallet dagligen. 

Måltidshjälp 
I Insatsen ingår stöd med insatserna frukost, middag, mellanmål, kvällsmat, vilka 
beviljas separat. Insatsen innefattar uppvärmning av färdiglagad mat, tillredning 
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av enklare mat, dukning, uppläggning av mat, servering av måltiden, avdukning 
och avtorkning av bord och bänkar. Måltidshjälp beviljas i normalfallet dagligen. 

Stöd vid måltid 
I insatsen ingår matning och/eller sällskap under hela eller delar av måltiden för 
att stimulera lusten att äta. Beviljas i normalfallet dagligen. 
 

Dusch 
I insatsen ingår dusch, hårtvätt, föna hår, lägga upp på spolar, nagelvård, 
upptorkning och iordningställande av hygienutrymmen alternativt helavtvättning i 
sängen. Hjälp med dusch beviljas i normalfallet en gång i veckan. 

Tillsyn 
Tillsyn beviljas när man önskar förvissa sig om att inget onormalt inträffat, i 
sådana fall där den enskilde inte själv kan påkalla hjälp eller där risken att falla är 
särskilt stor. I insatsen ingår att den enskilde får kortare besök av personal 
alternativt telefonkontakt.  

Egenvård  
I insatsen ingår till exempel hjälp med stödstrumpor, påminnelse/handräckning 
av medicin, ögondroppar och hjälp med inhalationer. All egenvård ska vara 
ordinerad av legitimerad personal för att gå under denna insats. 

Social samvaro 
I insatsen ingår samvaro och social aktivitet i hemmet eller aktiviteter utomhus. 
Insatsen beviljas i normalfallet vid ett tillfälle per vecka.  
Handläggningstid 3 veckor. 

Nattbesök 
I insatsen ingår personlig omsorg nattetid I normalfallet beviljas ett besök per 
natt. Om ett utökat behov finns under en kortare period ska det framgå av 
beslutet. Finns behov av fler än ett besök per natt under en längre tid ska beslut 
tas i samråd med Enhetschef. Nyinsatta nattbesök ska följas upp inom tre veckor.  
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Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse kan beviljas då den enskildes behov av vård, omsorg och trygghet 
för tillfället inte kan tillgodoses i den egna bostaden. Korttidsvistelse beviljas i 
regel under en kortare period från en till två veckor beroende på behovets 
omfattning. Förlängning av beslut tas i samråd med enhetschef. Korttidsvistelse 
kan även beviljas för en längre period då den enskilde fått beslut om särskilt 
boende och den enskildes behov inte längre kan tillgodoses genom 
hemtjänstinsatser i det ordinära boendet. Beslut om korttidsvistelse som beviljas 
för en längre period i väntan på särskilt boende ska tas i samråd med enhetschef 
och följas upp minst var 4:e vecka.  
Det kan också beviljas som avlösning för att göra det möjligt för anhöriga att få 
vila. Handläggningstid 1 vecka. 

Växelvård  
Växelvård beviljas vid behov om avlösning för anhörig föreligger eller för att 
förlänga boendet i ordinärt boende. 
Växelvård beviljas i normalfallet med 1 vecka i månaden för somatiskt boende 
och 2 veckor i månaden för demensboende. Handläggningstid 3 veckor. 

Biståndsbedömt trygghetsboende 
Biståndsbedömt trygghetsboende kan beviljas då den enskilde är i behov av 
trygghet och social gemenskap i en utsträckning som inte kan tillgodoses i den 
egna bostaden. Beslut om biståndsbedömt trygghetsboende gäller tills vidare. 
Uppföljning av insatsbehov görs genom hemtjänstbeslutet. Handläggningstid 6 
veckor.  

Särskilt boende  
Insatsen kan beviljas då den enskildes behov av vård och omsorg och trygghet 
inte kan tillgodoses i den egna bostaden. När en enskild har omfattande insatser 
både dag- och nattetid kan en kostnadsjämförelse vara betydande för bedömning 
av insats. Beslut om särskilt boende ska tas i samråd med enhetschef. 
Handläggningstid 3 månader. 
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Parboende  
I enlighet med 5 kap. 5 § Socialtjänstlagen finns möjlighet till parboende. 
Makar/sambos/registrerad partner har rätt att bo i samma rum, samma lägenhet 
eller inom samma boende. Möjligheten gäller såväl om enbart den ena parten har 
behov av särskilt boende som om båda parter har behovet.  

Hospice 
Enskild får själv skicka in ansökan om Hospiceplats. Biståndshandläggare lyfter 
ärendet till sektor omsorgs sektorschef som fattar beslutet om Hospice. Hospice 
är inte en insats som är biståndsbedömd enligt Socialtjänstlagen.  

Övriga insatser  

Avlösning  
Insatsen innebär att hemtjänstpersonal är hemma hos den enskilde under tiden 
som en anhörig är iväg. Insatsen ska bidra till att den enskildes anhörig blir 
avlastad. Anhörigs behov avgör omfattningen. Avlösning upp till tolv timmar per 
månad är avgiftsfritt. Handläggningstid 3 veckor. 

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
Insatsen kan beviljas för att bibehålla befintliga fysiska och psykiska funktioner 
och för att avlasta anhöriga under någon eller några av veckans dagar. Beslutet 
specificerar inte antal dagar på dagverksamhet. Handläggningstid 3 veckor. 

Ledsagning  
Insatsen kan beviljas då den enskilde har behov av hjälp för att ta sig till olika 
aktiviteter utanför hemmet och inte kan få hjälpen på annat sätt. Insatsen 
beviljas i normalfallet vid enstaka tillfällen eller med ett visst antal timmar per 
månad. Handläggningstid 3 veckor. 

Handläggningstider  
Nedan anges maxgräns för handläggningstid. Förändringar av handläggningstider 
beslutas i sektor omsorgs ledningsgrupp.  
 
Hem från sjukhus/korttids Omgående 

Hemtjänst daglig   1 vecka 
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Hemtjänst övrigt   3 veckor 

Matdistribution  3 veckor  

Trygghetslarm   3 veckor 

Ledsagning    3 veckor 

Avlösning i hemmet   3 veckor 

Dagverksamhet   3 veckor 

Korttidsvistelse   1 vecka 

Biståndsbedömt trygghetsboende 6 veckor 

Särskilt boende   3 månader 

Växelvård    3 veckor 

Förvalta riktlinjerna 

Säkerställa styrdokument 

Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin 
för att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig 
chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten. 
Målgruppen för riktlinjerna ansvarar för att ta del av och efterleva dem. 

Avvikelser och förslag 

Den som läser riktlinjerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om 
sådant som påverkar riktlinjerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller 
har förslag till förändringar meddela kontaktperson för riktlinjerna.
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1 Inledning 
Handbok och vägledning för biståndshandläggning bygger på Riktlinjer för 
biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen. Riktlinjerna beskriver hur 
Kommunstyrelsen i Orust kommun inom ramen för sitt uppdrag enligt 
socialtjänstlagen (SoL) verkar för att äldre människor med hjälpbehov ska få 
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv 
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.  

Riktlinjerna är en vägledning, i varje ärende ska det ske en individuell 
behovsprövning. Alla beslut ska prövas mot gällande lagar, förordningar, 
rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller bindande föreskrifter från 
Socialstyrelsen.  

Socialtjänsten ska verka för kvarboende vilket innebär att enskilda så länge som 
möjligt, ska kunna bo kvar i den egna bostaden med stöd av hemtjänst och 
kompletterande insatser Insatserna ska planeras i nära samverkan med den äldre 
och om så önskas med anhöriga och/eller övrigt nätverk. Så långt möjligt och 
utifrån vars och ens förutsättningar ska insatserna stödja möjligheterna till ett 
självständigt och värdigt liv. En övergripande utgångspunkt är de nationella målen 
för äldre politik som innebär att äldre ska:  

 Leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  
 Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag.  
 Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende.  
 Bemötas med respekt.  
 Ha tillgång till god vård och omsorg.  
 Ha rätt till privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och 

individanpassning.  
 
Handbokens syfte och målgrupp 
Syftet med handboken och riktlinjerna är:  

 Att vara ett stöd för biståndshandläggarna vid deras individuella 
biståndsbedömningar, utredningar och beslut.  

 Att beskriva vilka kriterier som generellt gäller för att en person ska beviljas 
bistånd.  
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 Att klargöra hur socialtjänstlagen ska tillämpas i Orust Kommun. 
 Att säkerställa likartad service och omvårdnad, d.v.s. att biståndsbeslutet 

fattas enligt samma bedömningsgrunder för personer med likartade behov.  

2 Ansvarsfördelning  
Socialtjänsten i Orust Kommun skiljer på myndighetsutövning och verkställighet. 
Biståndshandläggare tar emot den enskildes ansökan, utreder och bedömer 
personens behov samt beslutar om insatser med stöd av socialtjänstlagen. 
Handläggaren dokumenterar också utredning och beslut i enlighet med 
socialtjänstlagens och förvaltningslagens bestämmelser och lämnar sedan 
beställningen av insatsen till aktuell utförare. Handläggaren svarar också för 
kontinuerlig uppföljning och omprövning av biståndsbeslutet. Kommunal utförare 
verkställer de beviljade biståndsbesluten och ansvarar för att genomföra de 
insatser som biståndshandläggaren har beställt. 
 Biståndshandläggaren utreder och fattar enligt delegation, beslut om vad som 

ska utföras.  
 Förenklad utredning finns att tillämpa enligt 4 kap 2a § Sol, avseende 

trygghetslarm för personer över 80 år, där nöjdheten följs upp en gång per år. 
 Utförare ansvarar för hur utförandet ska ske.  
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Som stöd för att reglera volymer och bemanning inom verksamheterna finns 
schabloner avseende beräknad tidsåtgång för olika insatser. Behövs i enskilda 
ärenden mer tid är det i första hand en fråga för utföraren att lösa.  

3 Lagar och förordningar 

3.1 Förvaltningslagen  
Förvaltningslagen (Förvaltningslag 1986:223) reglerar hur ärenden som rör 
enskilda ska handläggas av myndigheten på förvaltningen. I sjunde paragrafen 
framkommer att handläggningen där enskild är part ska handläggas så enkelt, 
snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Myndigheten ska vid 
handläggningen beakta möjligheten att själv hämta in upplysningar och yttranden 
från andra myndigheter vid behov. Ett lättbegripligt språk ska eftersträvas. I 
förvaltningslagen definieras inte begreppet part. Det som nämns är den enskilde 
som är part eller en sökande, klagande eller annan part. I praxis tolkas detta som 
att en sökande som får ett avslag då blir en klagande. Detta innebär att endast 
den person som själv vill ansöka om bistånd från biståndsenheten är part i 
ärendet i juridisk mening. Det är därmed endast denna person som kan ansöka, 
överklaga samt som har rätt att ta del av uppgifter i ärendet.  

3.2 Offentlighets- och sekretesslagen  
Inom socialtjänsten hanteras en mängd uppgifter som berör enskildas personliga 
förhållanden. Dessa uppgifter skyddas av regler om sekretess i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Med sekretess menas ett förbud att röja en uppgift, 
vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på 
något annat sätt.  

Offentlighetsprincipen är inskriven i våra grundlagar och innebär att allmänheten 
har rätt att ta del av myndigheters allmänna handlingar. I principen innefattas 
också yttrandefriheten. Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården m.fl. 
områden är dock offentlighetsprincipen starkt begränsad av sekretess.  

Sekretesslagen innefattar både bestämmelser om förbud mot att lämna ut 
allmänna handlingar och om tystnadsplikt i det allmännas tjänst. Att det råder 
sekretess för en viss uppgift innebär därför att den inte får lämnas ut muntligt 
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eller skriftligt. En handling med sekretessuppgift kan dock lämnas ut om 
sekretessuppgiften är borttagen och man hänvisat till gällande lagparagraf. 
Sekretess gäller för alla anställda vid en myndighet, men också för 
uppdragstagare, förtroendevalda och andra likställda.  

Ett centralt begrepp när det gäller offentlighet och sekretess är begreppet allmän 
handling. En handling är en framställning i skrift eller bild, men också en 
upptagning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta med tekniska hjälpmedel. 
En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som 
inkommen till eller upprättad hos myndigheten.  

I sekretesslagen finns dock undantag då personal inom hälso- och sjukvård samt 
socialtjänst berörs av sekretesslättnad. I fall då personal inom hälso- och 
sjukvård eller socialtjänst får kännedom om att djur far illa, hindrar inte 
sekretessen enligt OSL 10 b § att uppgift lämnas till en annan kontrollmyndighet 
för djurskydd. Enligt OSL 10 a § gäller dock sekretess hos en kontrollmyndighet 
för djurskydd för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som av 
djurskyddsskäl har lämnats av personal inom hälso- och sjukvården eller 
socialtjänsten, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men. Det framgår även i OSL 10 c § att 
om en kontrollmyndighet för djurskydd får en uppgift som är sekretessreglerad i 
10 a § från en annan kontrollmyndighet för djurskydd, blir 10 a § tillämplig på 
uppgiften hos den mottagande myndigheten. Detsamma gäller för uppgift som är 
sekretessreglerad i 35 kap. 23 a § och som lämnas av Polismyndigheten. Lag 
(2018:1194). 

Kommunen arbetar utefter Allmänna dataskyddsförordningen, förkortat GDPR 
efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning 
med syftet att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av 
personuppgifter inom Europeiska unionen. Förordningen antogs 27 april 2016 och 
kommer att börja gälla 25 maj 2018. 

3.3 Socialtjänstlagen  
I socialtjänstlagens (Socialtjänstlag 2001:453) portalparagraf anges vilket mål 
lagstiftarna anser att beslut enligt denna lag ska eftersträva. Där framgår att 

https://lagen.nu/2009:400#K32P10a
https://lagen.nu/2009:400#K32P10a
https://lagen.nu/2009:400#K35P23a
https://lagen.nu/2009:400#L2018:1194
https://lagen.nu/2009:400#L2018:1194
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personers ekonomiska och sociala trygghet ska främjas, jämlikhet i levnadsvillkor 
samt aktiva deltagande i samhällslivet.  

 Alla insatser som ges med stöd av Socialtjänstlagen ska bygga på den 
enskildes självbestämmande och integritet.  

 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning eller för sin livsföring i övrigt.  

 Alla äldre människor ska ges möjlighet att leva och bo självständigt under 
trygga och värdiga förhållanden. När detta inte längre är möjligt ska den 
enskilde ges möjlighet till ett bra boende med det stöd och den hjälp som han 
eller hon behöver.  

 En aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra ska också 
möjliggöras. De personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk 
eller äldre ska också erbjudas hjälp och stöd för att underlätta hans eller 
hennes situation.  

 
Socialtjänstlagens 4 kap 1 § reglerar rätten till bistånd. Där uttrycks att den 
person som inte själv kan tillgodose sina behov eller som kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin livsföring. Biståndet ska 
tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och utformas så att det stödjer den 
enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv.  

3.4 Äldre personer  
I socialtjänstlagens 5 kapitel- 4-5 §§ finns bestämmelser för särskilda grupper. 
Socialnämnden ska verka för att äldre personer ges möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden. De ska även få möjlighet till en aktiv och 
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vidare ska socialnämnden verka för 
att äldre personer får goda bostäder och ska ge dem det stöd och hjälp i hemmet 
som behövs (hemtjänst) och annan lättåtkomlig service. Särskilda boendeformer 
ska inrättas för personer som är i behov av särskilt stöd.  

3.5 Anhörigstöd  
Enligt socialtjänstlagens 5 kap.10 § ska socialnämnden erbjuda stöd till personer 
som vårdar eller stödjer närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har ett 
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funktionshinder. Med anhörigstöd avses de insatser som fysiskt, psykiskt och 
socialt underlättar den anhöriges situation.  

3.6 Kvarboendeprincipen  
Socialstyrelsen skriver 2007 i ”Trappan mellan kvarboende och flytt”, att den så 
kallade kvarboendeprincipen har varit den officiella policyn i decennier. 
Kvarboendeprincipen beskrivs av socialstyrelsen som möjligheten att kunna bo 
kvar i den egna bostaden så länge som möjligt och inte onödigt tidigt behöva 
flytta till en ”institution”. Vidare skriver Socialstyrelsen att samhällets insatser för 
att underlätta kvarboende framför allt handlar om att ge hjälp i hemmet genom 
hemtjänst och hemsjukvård och att underlätta vardagen genom 
bostadsanpassning och individuellt anpassade hjälpmedel. 

3.7 God man/förvaltare 
Den som på grund av funktionsnedsättning har svårt att bevaka sin rätt, förvalta 
sin egendom och sörja för sin person har möjlighet att ansöka om god man eller 
förvaltare. Vid en ansökan om god man ska en social utredning, personbevis och 
läkarintyg bifogas utöver ansökningsblanketter.  

En god man kan genom sitt uppdrag företräda sin huvudman och med den 
enskildes samtycke kontakta myndigheter och ansöka om hjälp för 
huvudmannens räkning. 

Om den enskilde inte själv vill ansöka om god man eller förvaltare men 
biståndshandläggare eller annan aktör inom kommunen ser ett påtagligt behov, 
så kan en anmälan om god man eller förvaltare lämnas in till 
överförmyndarenheten i Stenungsund.  

4 Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, SoL  

4.1 God kvalitet  
Sociala tjänster ska enligt 3 kap 3 § Socialtjänstlagen vara av god kvalitet, vilket 
förutsätter:  

 Att tjänsten ska vara likvärdig oavsett var den enskilde bor.  
 Att personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet.  
 Att utförande av insatser ska utgå från den enskildes behov och önskemål.  
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 Att alla ska bemötas med individuellt anpassade insatser efter sina behov och 
förutsättningar, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck och ålder.  

4.2 Biståndsbegreppet  
Rätten till bistånd innebär både en lagstadgad rättighet för den enskilde att 
ansöka om biståndsinsatser och att få rättsligt prövat om kommunen handlat rätt 
eller fel om till exempel en biståndsansökan har avslagits men den enskilde själv 
tycker sig ha behov av de sökta insatserna. Kommunen har en lagstadgad 
skyldighet att ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan 
lättåtkomlig service (SoL 5 kap). I lagen anges inte i detalj vilka stöd- eller 
serviceinsatser kommunen ska ställa upp med eller hur insatserna ska 
organiseras. Lagen öppnar därför ett utrymme för kommunerna att själva avgöra 
vilka biståndsinsatser som ges och ett utrymme för diskussion med den enskilde 
kring vilka insatser som kan vara de lämpliga i varje enskilt fall.  

4.3 Skälig levnadsnivå  
Det bistånd som beviljas enligt socialtjänstlagen ska ge den enskilde personen en 
skälig levnadsnivå. Skälig levnadsnivå ger uttryck för vissa minimikrav vad gäller 
kvaliteten på den beviljade insatsen, det ger dock inte den enskilde någon 
obegränsad frihet att välja tjänster oberoende av kostnad. Vad som är skälig 
levnadsnivå måste bestämmas utifrån de särskilda omständigheterna i varje 
enskilt fall, det vill säga den enskildes individuella behov Socialtjänstlagen är en 
ramlag som till stora delar är utformad som en rättighetslagstiftning för den 
enskilde. Den som uppfyller vissa kriterier har rätt till bistånd. Av denna rättighet 
för den enskilde följer en skyldighet för kommunen att leva upp till lagens krav.  

Kommunens skyldigheter fråntar dock inte den enskilde hans eller hennes eget 
ansvar att klara sin försörjning och livsföring i övrigt. Rätten till bistånd för 
försörjning och livsföring i övrigt gäller oavsett vilken grupp (barn, människor med 
funktionsnedsättning, äldre osv.) den enskilde tillhör. Begreppet livsföring i övrigt 
sammanfattar en lång rad olika behov av hjälp och stöd, service, behandling, vård 
och omsorg. Behoven ska tillgodoses med lämpliga insatser utifrån den enskildes 
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situation. Innehållet i insatserna eller typer av insatser är därför inte preciserade i 
lagen. 

Som det står beskrivet under livsföring i övrig; ”Hemtjänsten en viktig del i att nå 
målet om att få bo självständigt under trygga förhållanden som 5 kap. 4-5 och 7 
§§ SoL stadgar. Innehållet i hemtjänsten brukar delas in i uppgifter av 
servicekaraktär och uppgifter av omvårdnadskaraktär.  
 
Med serviceuppgifter avses praktisk hjälp med hemmets skötsel (städning och 
tvättning), hjälp med inköp och tillagning av måltider eller istället hjälp att få hem 
färdiglagad mat. Med omvårdsuppgifter avses de personliga insatser som behövs 
för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov. Det kan handla om hjälp för 
att äta och dricka, sköta sin personliga hygien, klä och förflytta sig samt insatser 
för att bryta isolering och i övrigt för att känna trygghet och säkerhet i hemmet.  
 
Det handlar i bred mening om vad den enskilde ska behöva för att få vardagen att 
fungera men också om upplevelsen av trygghet, det bemötande man får eller 
möjligheterna att få vara med och påverka sin tillvaro.  

Alla ansökningar om bistånd (för att nå upp till skälig levnadsnivå) ska prövas 
enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Vid alla ansökningar ska det i utredningen 
utredas om behovet kan tillgodoses på annat sätt.  

4.4 Anhörigas ansvar  
Makar/partnerskap  
Enligt äktenskapsbalkens 1 kapitel 2 § ska makar gemensamt vårda sitt hem. Av 
fjärde paragrafen står att läsa att makar ska fördela sysslor mellan sig 
(Äktenskapsbalk 1987:230) där framgår:  

 Makar har ett gemensamt ansvar för hushållet. Detta innebär att hjälp med 
hushållssysslor inte beviljas då endast den ene make/make har nedsatt 
förmåga.  

 Detta innebär att om makar bedöms i behov av bistånd för sitt hushåll ska 
båda beviljas insatser efter två separata utredningar.  
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 Makar har dock inget ansvar för att hjälpa varandra med personlig omvårdnad. 
Detta innefattar bl.a. hjälp med på/avklädning, dusch, morgon/kvällshygien 
samt toalettbesök.  

 
Sambor  
Att leva som sambor kan likställas med makar. Sambolagen (2003:376) uttrycker 
att ”när det i en lag eller annan författning talas om sambor eller personer som 
bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden eller används liknande 
uttryck, avses därmed sambor enligt första stycket”, det vill säga ”två personer 
som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt 
hushåll”. I det fall den ena parten inte kan medverka fullt ut i hushållssysslor, 
hänvisas parterna att omfördela aktiviteter och omsorg mellan sig. Det kan också 
medföra att parterna får göra olika saker för att tillgodose hushållssysslorna i det 
gemensamma hemmet.  

Barn 
Som det står beskrivet under anhörigas ansvar; ”Det finns heller inte någon laglig 
skyldighet för vuxna barn att tillgodose föräldrars behov av vård och omsorg. Det 
går därför att anta att det inte är korrekt att avslå en ansökan om bistånd till 
anhörigvårdnad med hänvisning till att anhöriga kan tillgodose 
omvårdnadsbehovet.” (Staaf och Corter 2019, s.139) 

Gemensamt hushåll  
Vuxna personer som lever i hushållsgemenskap ger varandra viss praktisk hjälp 
inom familjen. Mer omfattande omsorgsbehov kan däremot inte anses ligga inom 
ramen för vad man normalt bistår varandra med inom familjen. Denna bedömning 
gäller oavsett om det handlar om makar, partnerskap eller sambor eller när det 
finns hemmavarande barn över 18 år. Några särskilda skäl att göra avsteg från 
denna bedömning förekommer normalt inte. 

4.5 Vistelsebegreppet och ansökan från annan kommun  
Kommunen har det yttersta ansvaret för att den som vistas i kommunen får det 
stöd och den hjälp han/hon behöver (2 kap. 2 § Socialtjänstlagen). Omfattning 
av biståndet beror på omständigheterna i det enskilda fallet, såsom vistelsetidens 
längd och typen av problem. Kommunens yttersta ansvar tar inte över eller 
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minskar det ansvar som andra huvudmän har. Undantag från vistelsekommunens 
ansvar regleras i 2 kap. 2 § (flyttning till ny kommun) och i 16 kap. 2 § 
Socialtjänstlagen (placeringskommunens samt folkbokföringskommunens 
ansvar).  

Den 1 maj 2011 infördes nya regler i socialtjänstlagen (2001:453), SoL och i lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) med syfte att 
förtydliga ansvarsfördelningen mellan bosättningskommun och vistelsekommun 
(Regeringens proposition 2010/11:49, Ansvarsfördelning mellan 
bosättningskommun och vistelsekommun.). Enligt de nya bestämmelserna ska 
bosättningskommunen ha ansvar för stöd- och hjälpinsatser oavsett om den 
enskilde vistas i bosättningskommunen eller tillfälligt i en annan kommun. 
Vistelsekommunen kan då i vissa fall bli skyldig att bistå med utredning och 
verkställighet av en insats. Vidare regleras ett sammanhållet ansvar för insatser, 
enligt såväl SoL som LSS, till en person som genom ett beslut av kommunen blir 
bosatt eller placerad i en annan kommun.  

Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp i akuta 
situationer kvarstår (2a kap 2§ Socialtjänstlagen). Vid akuta situationer kan 
vistelsekommunen bevilja bistånd om den enskilde har behov av omedelbara 
insatser för att klara sin dagliga livsföring. Sådant bistånd beviljas upp till en 
vecka i samråd med chef. 

Om man är skriven och stadigvarande bosatt i en annan kommun än Orust och 
önskar tillfällig hemtjänst vid t ex semestervistelse är det i normalfallen 
hemkommunen som ska besluta och bekosta insatsen.  

Enligt 2 kap. 3 § Socialtjänstlagen har en person som är bosatt i en annan 
kommun rätt att i vissa fall få sin ansökan prövad i Orust och därmed behandlas 
som om han/hon vore bosatt i kommunen. Detta gäller under förutsättning att 
den sökande har för avsikt att flytta till Orust och att han/hon på grund av 
ålderdom, varaktiga funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom inte kan flytta 
om vård- och omsorgsinsatser inte kan garanteras. Hemkommunen är skyldig att 
vid behov bistå med den utredning som inflyttningskommunen kan behöva för att 
pröva ansökan.  
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4.6 Annan huvudman  
Kan en biståndssökande få sitt behov tillgodosett av annan huvudman finns ingen 
rätt till bistånd från socialnämnden. Annan huvudman kan vara 
landstinget/regionen, försäkringskassan, andra socialnämnder etc. 
Socialnämnden har alltid ett ansvar att vidta åtgärder i avvaktan på att ansvarig 
huvudman kan ge den enskilde stöd. Detta följer av kommunens yttersta ansvar 
enligt 2 kap. 2 § Socialtjänstlagen. Kommunens yttersta ansvar fråntar inte 
andra myndigheters ansvar att hantera sina ärenden skyndsamt.  

4.7 Hälso- och sjukvårdshuvudman  
En viktig skiljelinje är, mot sådana insatser som är att föra till hälso- och sjukvård 
och som är sjukvårdshuvudmannens ansvar. Hälso- och sjukvårds insatser kan 
inte beviljas enligt socialtjänstlagen. 

5 Handläggning  
IBIC 
Orust kommun arbetar utifrån IBIC, individens behov i centrum. Det innebär att 
handläggaren utreder utifrån olika livsområden för att kartlägga behovet. 

5.1 Ansökan och beslut om bistånd  
Behovsbedömningar ska bygga på en helhetssyn av den sökandes situation, 
möjligheter och behov. Vid bedömningen ska de fysiska, psykiska och sociala 
behoven uppmärksammas och beaktas. Bedömningen ska vara allsidig och 
noggrann. Vid utredningen ska biståndshandläggaren ställa följande frågor:  

 Kan den sökande själv tillgodose sina behov?  
 Kan den sökande få sina behov tillgodosedda på annat sätt?  
 Behöver behovet tillgodoses för att den sökande ska tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå?  
 
Utifrån inkomna uppgifter kan ansökan beviljas eller avslås. Den enskildes 
ansökan kan även avslås delvis s.k. delavslag. Den enskilde ska alltid informeras 
om rätten att överklaga när beslutet går den sökande emot.  
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5.2 Första kontakt  
När den enskilde själv tar kontakt behöver man avgöra om det är fråga om en 
ansökan om hjälp eller om det är en allmän förfrågan. Om det första samtalet 
eller mötet med den enskilde enbart handlar om att ge information om 
kommunens verksamhet och möjligheter till hjälp, finns ingen 
dokumentationsskyldighet.  

5.3 Anmälan  
När någon annan än den enskilde tar kontakt och påtalar ett behov av hjälp sker 
en anmälan. En anmälan kan vara muntlig eller skriftlig och ska dokumenteras i 
verksamhetssystemet som aktualisering. En skriftlig anmälan är en inkommen 
handling, som diarieförs/registreras i verksamhetssystemet. Av dokumentationen 
ska det framgå vad anmälan avser, vem som har gjort anmälan (exempelvis 
anhörig, granne, god man) och när den gjordes. Handläggaren måste skyndsamt 
ta reda på om den skriftliga eller muntliga anmälan leder till en ansökan från den 
enskilde.  

Om anmälan inte leder till en ansökan, ska följande dokumenteras:  
 Anledning till att inte inleda utredning 
 Datum för ställningstagandet.  
 Namn och befattning på den som fattat beslut  
 Beslut att en utredning inte inleds.  

5.4 Ansökan  
Det är viktigt att det är den enskilde själv som inkommer med en ansökan och det 
ska tydligt framgå vad ansökan avser. En anhörig kan vara behjälplig och påtala 
behovet men det är personen själv som måste vilja ansöka om hjälp.  

Om den enskilde på grund av sjukdom inte har insikt om sin situation eller saknar 
förmåga att själv framföra en ansökan, behövs en legal ställföreträdare i form av 
god man eller förvaltare. Den enskilde kan även företrädas av ett ombud genom 
en skriftlig fullmakt. Anhöriga har inga rättsliga befogenheter att agera som 
ställföreträdare om det inte finns någon skriftlig fullmakt eller om ansökan tas 
emot via anhörigbehörigheten, se 6.4.1. Anmälan om god man kan bli aktuell. Vid 
avsaknad av legalföreträdare och/eller skriftlig fullmakt kan ansökan tas emot 
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utifrån ett presumtivt samtycke. Med detta menar till exempel att den enskilde 
inte motsätter sig, utan tar emot hjälp. 

5.4.1 Anhörigbehörighet 
Sedan 1 juli 2017 behöver en anhörig inte längre en fullmakt för att företräda en 
familjemedlem som uppenbart på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat 
hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om sin ekonomi. En anhörig 
kan vara den enskilde behjälplig med ansökan om bistånd enligt 17 kap. 
Föräldrabalken.  

Anhörigbehörigheten är underordnad andra ställföreträdarskap. Det betyder att 
behörigheten inte gäller om familjemedlemmen sedan tidigare har god man, 
förvaltare eller företrädare genom framtidsfullmakt. Anhörigbehörigheten gäller 
för angelägenheter som berör familjemedlemmens dagliga liv, som till exempel: 
betala löpande utgifter, till exempel räkningar, mat och kläder, ansöka om 
insatser enligt socialtjänstlagen såsom hemtjänstinsatser eller särskilt boende.  

Den anhörige bör alltid agera på det sätt du tror att familjemedlemmen skulle 
vilja. 

Anhörigbehörigheten får tas i bruk i turordningen: 
1. make (även registrerad partner) eller sambo 
2. barn 
3. barnbarn 
4. föräldrar 
5. syskon (även halvsyskon) 
6. syskonbarn. 

 
Anhöriga är inte skyldiga att träda in och hjälpa familjemedlemmen. Om anhörig 
inte vill eller kan hjälpa till går behörigheten vidare till nästa anhöriga enligt 
turordningen. 

5.5 Utredning/kartläggning av den enskildes behov  
Efter det att man mottagit en ansökan, startar kartläggningen av vem den 
enskilde är och vilka behov den enskilde har i den dagliga livsföringen. 
Kartläggningen innebär en faktainsamling och den skriftliga redovisningen ska 
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vara saklig och får inte innehålla handläggarens egna bedömningar. Viktiga frågor 
att ställa i samband med kartläggningen är hur det var tidigare, hur det är nu och 
hur den enskilde önskar att det ska vara framöver. Kartläggningens omfattning 
beror på vad ansökan avser. Man ska inte inhämta mer information än vad som 
krävs för att kunna gå till beslut. Inhämtas uppgifter från andra krävs samtycke 
från den enskilde. Handläggaren inhämtar samtycke från enskild att skicka 
nödvändig information till berörd utförare, så att utförarna ska kunna verkställa 
biståndsbeslutet.  

5.6 Underlag för beslut  
Under förutsättning att frågeställningarna är relevanta bör följande områden 
belysas:  

 Hur och var bor den enskilde?  
 Boendestandard?  
 Familj, anhöriga?  
 Socialt nätverk?  
 Svårigheter, möjligheter?  
 Aktuellt hälsotillstånd?  
 Vilken service finns i omgivningen?  
 Vilken livsstil och intressen har sökanden?  
 Vad kan han/hon klara på egen hand?  
 Vad behöver han/hon hjälp med?  
 Sökandens syn på behoven?  
 Vilka är behoven?  
 Vilka av behoven kan andra huvudmän tillgodose?  
 Vad kan tillgodoses av någon annan?  

5.7 Bedömning  
Bedömningen är handläggarens del i utredningen. Det är här handläggaren 
resonerar utifrån det material som framkommit i utredningen. Bedömningen ska 
ge en tydlig motivering till beslutet. I bedömningen ska det kunna utläsas om 
personen ”inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt”. Bedömningen ska beskriva hur den enskilde kan ”tillförsäkras en 



Handbok och vägledning för biståndshandläggning

20

skälig levnadsnivå” och hur hjälpinsatserna ”stärker möjligheter att leva ett 
självständigt liv”.  

5.8 Mål  
Målen med ett beviljat bistånd ska beskrivas så att de är uppföljningsbara. När 
den enskilde ansöker om bistånd ska man fråga vad personen har för mål med 
biståndet, eller hjälpa till att utforma ett mål tillsammans med den enskilde. 
Beskriv detta i utredningen. Ange vilka övergripande mål du som handläggare ser 
med beviljad hjälp. Målen ska vara klara och tydligt formulerade och möjliga att 
bryta ner i delmål då den enskilde tillsammans med kontaktpersonen upprättar 
genomförandeplanen.  

5.9 Beslut och kommunicering 
En utredning ska leda fram till ett beslut, beslutet ska vara tydligt och lättläst 
samt beskriva vad den enskilde får/inte får för slags hjälp. Det ska framgå vilken 
paragraf beslutet grundar sig på samt namn och titel på den person som fattat 
beslutet. Beslutsdatum ska tydligt framgå. I besluten ska det framgå att en 
genomförandeplan kommer att upprättas, där hjälpen utformas mellan den 
enskilde och utföraren. Beslutet ska fattas med förbehåll om att omprövning görs 
om behovet förändras och i vissa fall vara tidsbegränsat.  

Ett avslag ska motiveras. Motiveringen måste innehålla det som avgjort det 
enskilda ärendet. Man kan inte hänvisa till ”behovet kan tillgodoses på annat 
sätt” utan det måste framgå vad som menas med ”annat sätt”. Även vid delavslag 
ska skäl till avslag anges. Hänvisa till berörd lagstiftning. Vid ett avslag ska det 
framgå hur och var den enskilde kan överklaga beslutet. Vid ett avslag ska 
besvärshänvisning skickas med. Ansökan på namngivet boende vid bifall om 
särskilt boende är också ett delavslag och ska motiveras med att socialnämnden 
bedömt att alla särskilda boenden i Orust kommun tillförsäkrar den enskilde en 
skälig levnadsnivå.  

Inför ett avslagsbeslut ska det underlag, på vilket handläggaren avser att fatta sitt 
beslut, kommuniceras med den enskilde. Kravet på kommunicering i 17 § FL 
(förvaltningslagen) innebär, att en myndighet inte får avgöra ett ärende, som 
avser myndighetsutövning mot enskild utan att den som är sökande, klagande 
eller annan part har underrättats om uppgifter som tillförts ärendet av någon 
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annan. Den som är part i ärendet ska också ha fått möjlighet att yttra sig över 
uppgifterna, innan myndigheten fattar sitt beslut. Kommuniceringsskyldigheten 
ska fullgöras i två steg.  

Den som har ställning som part ska 
1. Underrättas om utredningsmaterialet. 
2. Få möjlighet att yttra sig över det. 
 

Den enskilde får på detta sätt kännedom om de omständigheter, som nämnden 
grundar sitt beslut på och tillfälle att komplettera och kontrollera 
utredningsmaterialet. Skyldigheten att kommunicera gäller utredningsmaterialet 
och omfattar inte nämndens bedömning eller förslag till beslut. Hur 
kommunicering ska ske är inte reglerat i FL. Det är därmed nämnden som 
bestämmer på vilket sätt kommuniceringen ska ske. I Orust kommun sker 
kommunicering vid avslag alternativt delavslag alltid skriftligt med förslag till 
beslut. Den enskilde får inkomma med synpunkter på utredningen som ska 
inkomma till biståndsenheten inom 2 veckor. Det kan ske muntligt, genom vanligt 
brev, genom delgivning eller på annat sätt beroende på omständigheterna i det 
enskilda fallet. Det räcker inte att parten får meddelande om sin rätt att ta del av 
materialet. Nämnden måste beakta behovet av att kunna redovisa att 
kommunicering har skett.  

Kommunicering är inte nödvändig om  

- beslutet inte går part emot, dvs. om den enskilde får precis vad han eller 
hon har ansökt om eller begärt, 

- om uppgiften saknar betydelse, t ex om en annan person har lämnat en 
uppgift som man redan känner till eller som inte behövs för 
beslutsfattandet 

- det är uppenbart obehövligt att kommunicera 

5.10 Överklagan  
Vid avslag kan muntlig information lämnas om möjlighet att överklaga i samband 
med hembesök. När den angivna tiden för kommunicering har löpt ut fattar 
handläggaren ett beslut om avslag eller delavslag. Den enskilde har då tre veckor 
på sig att inkomma med sin överklagan till biståndsenheten.  
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Vid överklagan gör handläggaren en omprövning av beslutet, då prövas om 
överklagandet inkommit i rätt tid, det vill säga tre veckor efter att den sökande 
fått tillgång till avslagsbeslutet. Om överklagan inkommit i rätt tid prövas om nya 
uppgifter framkommer i överklagandet som inte framkommit i utredningen som 
låg till grund för avslaget. Om det i överklagandet förekommer nya uppgifter ska 
beslutet omprövas. Om grund för ändring finns skrivs beslutet om och detta 
dokumenteras. Om grund för ändring inte finns överlämnas ärendet till  

Förvaltningsrätten för prövning. Om den enskilde behöver hjälp med att utforma 
överklagandet är biståndshandläggaren skyldig att hjälpa till med detta.  

När biståndshandläggaren hjälper till med överklagan ska följande ingå:  

 Uppgifter om den klagandes personnummer, adress och telefonnummer. 
 Vilket beslut som överklagas.  
 Den ändring i beslutet den enskilde begär.  
 Ange de omständigheter den enskilde stödjer överklagandet på.  
 Bifoga eventuella handlingar som den enskilde anser stödjer dennes 

uppfattning.  
 Undertecknad av enskilde.  
 
Inhibition kan göras i samband med överklagan till förvaltningsrätten. Detta 
innebär att verkställigheten av ett överklagat beslut skjuts upp tills domstolen 
fattat ett nytt beslut. Vi har skyldighet att informera om att den enskilde kan 
begära inhibition.  

5.11 Krav på utredningen  
I utredningen sammanställs de uppgifter som samlats in och beskriver 
helhetsbilden och den nuvarande situationen kring hjälpbehovet. Den skriftliga 
utredningen ska vara skriven på ett lättläst språk. Undvik branschord och 
förkortningar. Språkråd finns www.sprakradet.se. Om branschord eller 
förkortningar används, förklaras de inom parantes första gång de används.  

Vad ansökan gäller och vem som ansöker ska tydligt framgå. Det är viktigt att den 
enskildes behov och önskemål framgår av ansökan, på det sätt som den enskilde 
själv uttrycker det. 
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Det samma gäller för när och hur ansökan påbörjades. Beskriv vilken metod som 
används vid kartläggningen. Exempel på metoder är; hembesök, möten utanför 
hemmet, avstämningsmöten, telefonkontakter, inhämtande av skriftlig 
information.  

Det ska framgå om samtycke inhämtats. Beskriv om kommunicering skett. 
Kommunicering sker vid avslag på ansökan eller om man inhämtat uppgifter från 
någon annan person eller myndighet. Att kommunicera innebär att låta den 
enskilde få ta del av inhämtade uppgifter som är av betydelse för beslutet, som 
den enskilde inte känner igen eller själv uppgett. Det ska tydligt framgå i 
utredningen vem som lämnat vilka uppgifter. Uppgiftslämnaren ska anges med 
fullständigt namn och titel. Den enskilde omnämns konsekvent i hela utredningen 
med för- och efternamn i första stycket och därefter konsekvent i hela 
utredningen med förnamn. 

Utredningen ska vara relevant för det ansökan avser. Om det finns gamla 
utredningar kan användbar information sammanfattas. Missbruka inte funktionen 
”kopiera, klistra in” från gamla utredningar, sammanfattningen ska vara relevant 
och aktuell för den nya utredningen.  

Utredningen ska innehålla dokumentation om vilken information som lämnats. Att 
lämna information om handläggningsprocessen och att man har rätt att överklaga, 
rätt att få detaljerat beslut och att ansöka utan begränsningar är viktigt för 
rättssäkerheten. Dokumentera också om du hänvisat till någon annan, till 
exempel sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska eller enhetschef   

5.11.1 Förenklad utredning 
När en brukare ska gå hem från sjukhus eller korttidsenheten eller då en brukare 
har behov av en ny utredning på grund av nytillkomna omfattande behov ska 
biståndshandläggarna använda modulen förenklad utredning i 
verksamhetssystemet för snabbt kunna få till en generell beställning till 
hemtjänsten. Utredningen är mindre omfattande men det ska framgå vad den 
enskilde ansöker om, behov samt vad beslutet omfattar. Den ska sedan följas upp 
inom tre veckor och biståndshandläggaren ska då göra en mer individuell 
utredning och bedömning av fortsatta insatser.  
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5.12 Uppföljning av beviljade insatser  
Biståndshandläggaren har ansvar för att följa upp hur beviljade insatser utförs, 
genom kvalitetssäkrad uppföljning. Ett viktigt redskap för uppföljningen är 
genomförandeplanen som utföraren ska upprätta tillsammans med den enskilde 
och följa de generella mål för beviljade insatser.  

De enskilda ska:  
 Uppnå skälig levnadsnivå  
 Få de insatser de beviljats  
 Tycka att insatserna är av god kvalitet  
 Vara nöjda med de insatser de fått  
 Känna sig trygga med de insatser de fått  
 Uppleva att insatserna bidrar till att vardagen är hanterlig och meningsfull  

5.13 Prövning av pågående insatser  
Biståndshandläggaren ska följa upp kontinuerligt, och minst en gång per år 
bedöma om en insats ska fortsätta, ändras eller upphöra. Underlaget 
dokumenteras i verksamhetssystemet.  

Omprövning ska ske tidigare om målet/målen uppfyllts eller om behovet av 
insatser förändrats.  

Vid detta tillfälle prövas behovet på nytt och handläggningsförfarandet är 
detsamma som vid ett nytt ärende det vill säga efter det att den enskilde 
framställt sin ansökan gör biståndshandläggaren en ny bedömning av behovet 
och fattar därefter ett nytt beslut.  

Dokumentera att uppföljning/omprövning gjorts. Meddela utföraren resultatet.  

5.14 Dokumentation i samband med handläggning  
Riktlinjer gällande dokumentation i samband med handläggning av ärenden utgår 
från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 och 
Socialstyrelsens bok ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”, 
(2015).  
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Vid handläggning av ett ärende ska dokumentationen ske fortlöpande. 
Dokumentationen ska hållas samman i en personakt och handläggningen av ett 
ärende ska dokumenteras i verksamhetssystemet.  

5.15 Avvikelser  

5.15.1 Lex Sarah 14 kap 2 § SoL 
Från och med den 1/7 2011 är det nya bestämmelser om Lex Sarah i 
socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS i kraft (SOSFS 2011:5). 

Bestämmelserna om lex Sarah omfattar hela socialtjänsten. Varje anställd samt 
uppdragstagare, praktikant och deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program är 
skyldig att omgående rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden 
till närmast överordnad chef. 

Det finns en omgående skyldighet för ansvariga inom socialtjänsten att utreda 
och dokumentera samt avhjälpa och undanröja ett missförhållande eller risk för 
missförhållande. Visar utredningen att det var ett allvarligt missförhållande eller 
risk för allvarligt missförhållande ska detta anmälas till Socialstyrelsen, oavsett 
om det avhjälpts eller ej. Rutiner för handläggning och blankett för rapport finns 
på intranätet. 

5.16 Delegation  
Kommunstyrelsen har antagit en delegationsordning där det regleras vilken 
tjänsteman som har rätt att fatta beslut i olika frågor. I kommunallagen står det 
att nämnden kan överlämna, delegera till tjänsteman att fatta beslut i nämndens 
ställe. De ämnen som socialnämnden har delegerat framgår av 
delegationsordningen. 

Att delegera innebär att överlämna beslutanderätten till annan så att denne 
beslutar i nämndens ställe. Det som är delegerat kring biståndshandläggning 
Socialtjänstlagen finns i delegationsordningen, som finns på intranätet.  

6 Vägledning  
Denna vägledning innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att 
få sin ansökan individuellt prövad. Vägledningen beskriver vad som i Orust anses 



Handbok och vägledning för biståndshandläggning

26

vara norm för de olika insatserna. I varje ärende ska det ske en individuell 
behovsprövning och vid särskilda skäl kan en individuell prövning resultera i att 
ett beslut avviker från det som står i vägledningen. Alla beslut ska prövas mot 
gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller bindande 
föreskrifter från Socialstyrelsen. Socialtjänsten ska verka för kvarboende vilket 
innebär att var och en ska kunna bo kvar i den egna bostaden med stöd av 
hemtjänst och kompletterande insatser.  

6.1 Stöd och hjälp i hemmet  
Hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Insatserna 
ska innebära att människor garanteras en skälig levnadsnivå. All hjälp i hemmet 
är individuellt behovsprövad. Den ges bara när behovet inte kan tillgodoses på 
annat sätt.  

Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller liknande underlätta 
för den enskilde att bo kvar hemma. (3 kap, 6 § första stycket SoL). Hemtjänst är 
ett samlingsbegrepp för olika insatser, hjälpens omfattning kan variera mellan 
några timmar i månaden till hjälp vid flera tillfällen under dygnet.  

Insatserna ska i så stor utsträckning som möjligt utformas utifrån den enskildes 
behov, ett rehabiliterande synsätt ska genomsyra arbetet och uppmuntra den 
enskilde att ta egna initiativ. För att kunna tillgodose den enskildes behov enligt 
ovan ska hemtjänstutföraren tillsammans med den enskilde upprätta en 
genomförandeplan, som beskriver hur insatserna ska genomföras. Insatserna ska 
ge den enskilde möjligheten att bo kvar i sitt hem och samtidigt tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå.  

Öar utan fast förbindelse och nedsatt färjetrafik delar av dygnet 
Biståndsbeslutet beror inte på var personen bor utan på personens behov. Orust 
kommun kan ha svårt att verkställa alla beslut om en person bor på en ö utan fast 
förbindelse  

Stöd i hemmet kan ges i form av personlig omvårdnad och/eller 
serviceinsatser. 

 Serviceinsatser syftar till praktisk hjälp med hushållets skötsel och inköp 
eller liknande.  
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 Personlig omvårdnad syftar till insatser som är direkt riktade till den enskilde 
för att tillgodose dennes grundläggande behov. De handlar både om praktiska 
och sociala insatser.  

 
Behov av stöd i hemmet föreligger om den enskilde:  
 Är i behov av tillfällig eller kontinuerlig hjälp i den dagliga livsföringen och 

behovet ej kan tillgodoses på annat sätt. 
 
Behovet av hemtjänst är tillgodosett om den enskilde:  
 Själv kan utföra insats.  
 Har annan i hushållet eller i sin omgivning som utför det åt honom/henne.  
 Får behovet tillgodosett genom alternativa insatser.  
 Genom medicinska insatser kan återfå hela eller delar av sin 

funktionsförmåga  
 Genom sjukgymnast/arbetsterapeutiska insatser kan återfå hela eller delar av 

sin funktionsförmåga.  
 Genom tekniska hjälpmedel ökar sin funktionsförmåga så att behovet blir 

tillgodosett.  

6.2 Våld i nära relation 
Biståndshandläggarna arbetare efter rutin; Våld i nära relationer – Rutin för 
vård och omsorg och stöd och omsorg som är antagen av 
förvaltningsområde Omsorgs ledningsgrupp 2017-04-10, vid misstanke om 
våld i nära relation. 

7 Serviceinsatser 
Lagrum  
4 kap. 1§ Socialtjänstlagen  
Insatserna omfattar bland annat:  

 Städning 
 Tvätt och enklare klädvård  
 Bädda rent 
 Inköp  
 Matdistribution  
 Bäddning  
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 Diskning  
 Övriga hushållssysslor 
 Trygghetslarm  

7.1 Städning  
Behov  
Den enskilde behöver stöd eller hjälp för att uppnå en skälig standard i bostaden 
vad beträffar städning.  

Norm  
Städ beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och/eller 
kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att lyfta och 
förflytta sig. 

Bistånd beviljas för städning var tredje vecka om inte särskilda behov (t.ex. 
allergi) finns.  

Städningen omfattar 2 rum och kök (sovrum, kök, rum för samvaro/vardagsrum, 
hygienutrymmen/toalett/badrum samt hall). För sammanboende kan städning av 
två sovrum beviljas (förutsatt att även den andre parten är beviljad insatsen 
städ). Om bostaden är större städas inte hela bostaden vid varje tillfälle. Den 
enskilde kommer själv överens med utföraren vilka utrymmen som ska städas. 
Städningen omfattar normalt damma/avtorkning, dammsugning och våttorkning 
av golv samt städning av badrum/toalett. Underhållsstädning kan beviljas i 
särskilda fall, normalt sett en gång i veckan. Förhållanden som kan medge tätare 
insatser är till exempel att den enskilde har ett större behov av insatsen på grund 
av inkontinensbesvär, motorik- eller synproblem som medför spill, fläckar eller 
liknande. 

Insatser som utförs mer sällan, t.ex. rengöring av kyl/frys, spis, fläkt o.s.v. ingår 
en gång om året utöver den beviljade städningen.  

I insatsen ingår även enklare avtorkning av rullstol, rollator och övriga hjälpmedel. 
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Den enskilde ska informeras om möjligheten att köpa tjänsten privat, då det 
kan vara ekonomiskt fördelaktigt för den enskilde att köpa tjänsten privat om 
enbart behov av städning föreligger.  

Städutrustning tillhandahålls av den enskilde i ordinärt boende. 

Avgränsning  
Städning beviljas inte då den enskilde lever i hushållsgemenskap med annan 
vuxen som kan utföra städningen. Om den enskilde lever i hushållsgemenskap 
med en vuxen som utför omvårdnadssysslor, kan städning beviljas i 
avlastningssyfte. Barn från 12 års ålder bedöms kunna svara för städningen av 
sitt eget rum. Tonåringar som lever i hushållsgemenskap kan bidra till hjälp i 
hemmet. Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt. 

Inom insatsen städningsram ingår inte:  

 Arbete i trädgård eller balkongstädning 
 Putsning av silver, kristallkronor och dylikt  
 Snöskottning eller städning som föranleds av annan hemmavarande vuxen  
 Städa vind och källare/garage, storstäda, trappstädning  
 Flytta, flyttstäda, flytta tunga möbler  
 Gardinbyte, pynt inför helger  
 Hämta saker i källare eller på vind  
 Piska mattor, städa skåp/lådor 
 Putsa fönster 
 Utföra något arbete när den enskilde inte är hemma, arbete som förorsakats 

av anhörig, vuxna hemmavarande barn, inneboende eller gäst  

7.2 Fönsterputsning 
Behov 
Den enskilde behöver stöd och hjälp med fönsterputsning 

Norm 
Fönsterputsning beviljas om den enskilde har nedsatt fysisk förmåga och inte 
själv har förmåga att tvätta sina fönster 

Avgränsning 
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Fönsterputsning beviljas i normalfallet två gånger per år och likt städningen 
omfattar fönsterputsning enbart i två rum och kök.  

Den enskilde ska informeras om möjligheten att köpa tjänsten privat, då det 
kan vara ekonomiskt fördelaktigt för den enskilde att köpa tjänsten privat om 
enbart behov av fönsterputsning föreligger.  

7.3 Tvätt och enklare klädvård  
Behov  
Den enskilde behöver stöd eller hjälp med tvätt och viss klädvård.  

Norm  
Tvätt beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och nedsatt 
kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde ha svårt att lyfta, sträcka sig och 
att bära tungt.  

Insatsen omfattar maskintvätt av gångkläder samt sänglinne och handdukar. För- 
och efterarbete till exempel klädvård samt att lägga in tvätten i skåp ingår, om 
inget annat framgår i utredningen. Även strykning av enstaka plagg ingår. Bistånd 
beviljas i normalfallet varannan vecka men kan variera utifrån särskilda behov. 
Förhållanden som kan medge tätare insatser är till exempel att den enskilde har 
ett större behov av insatsen på grund av inkontinens, motorik- eller synproblem 
som medför spill, fläckar eller liknande.  

Den enskilde tillhandahåller tvätt- och sköljmedel.  

Avgränsning  
Tvätt beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt eller om den enskilde 
lever i hushållsgemenskap med annan vuxen som kan tvätta. Tvätt- och 
torkmöjligheter ska finnas i angränsning till bostaden i maskin belägen i 
fastighetens gemensamma tvättstuga eller i den enskildes bostad. Saknas tvätt- 
och torkmöjligheter får den enskilde själv ombesörja tvätt genom att till exempel 
lämna tvätten till en tvättinrättning. Kostnaderna för tvätt betalas av den enskilde 
I insatsen ingår ej att tvätta mattor eller större gardinuppsättningar, mangla eller 
stryka sängkläder och handdukar eller tvätt av anhörigas kläder.  
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Insatsen beviljas endast om alla parter i hushållet har behov. Behovet utreds 
individuellt i separata utredningar. 

7.4 Bädda rent  
Behov 
Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med att bädda rent i sängen.  

Norm 
Bädda rent i sängen beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och nedsatt 
kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde ha svårt att lyfta och sträcka sig. 
Bistånd beviljas i normalfallet varannan vecka men kan variera utifrån särskilda 
behov. Förhållanden som kan medge tätare insatser är t.ex. att den enskilde har 
ett större behov av insatsen på grund av inkontinens eller liknande. 

Avgränsning 
Insatsen beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Insatsen beviljas 
endast om alla parter i hushållet har behov. Behovet utreds individuellt i separata 
utredningar.  

7.5 Inköp  
Behov  
Den enskilde är i behov av stöd eller hjälp att få dagligvaror till sin bostad.  

Norm  
Inköp beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att 
förflytta sig, bära tungt och planera/genomföra inköp. Inköp omfattar inhandling 
av mat- och hushållsartiklar. Insatsen beviljas i normalfallet vid ett tillfälle per 
vecka. I insatsen ingår hjälp med att skriva inköpslista, rensa ut utgångna varor i 
kylskåpet om så behövs samt ställa in varor i kylskåp/skafferi om inget annat 
framgår i utredning. 

Avgränsning  
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Inköp beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Insatsen beviljas 
endast om alla parter i hushållet har behov. Behovet utreds individuellt i separata 
utredningar.  
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7.6 Matdistribution 
Behov 
Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med att få hem färdiglagad middagsmat 
från upphandlat företag.  

Norm 
Matdistribution beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga.  

Avgränsning 
Insatsen beviljas endast om alla parter i hushållet har behov. Behovet utreds 
individuellt i separata utredningar.  

7.7 Ärenden 
Behov  
Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med att få hem apoteksvaror, paket 
som kommer via postombud, inköp på systembolag eller andra enklare ärenden. 

Norm 
Ärenden beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde ha svårt att på egen hand 
genomföra sina ärenden.  

Avgränsning 
Ärenden beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om den enskilde 
har läkemedelsövertag så ingår det att hämta ut receptbelagda mediciner.  

Insatsen beviljas endast om alla parter i hushållet har behov. Behovet utreds 
individuellt i separata utredningar.  

God man eller anhörig ska anlitas för att utföra bankärenden.  

7.8 Bäddning 
Behov 
Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med att bädda sin säng 
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Norm 
Bäddning beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att 
lyfta och sträcka sig. Beviljas i normalfallet dagligen.  

Avgränsning 
Bäddning beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Insatsen beviljas 
inte då den enskilde lever ihop med maka/maka som kan bädda. 

Insatsen kan beviljas i avlastande syfte för de personer som befinner sig i vård i 
livets slut. 

7.9 Diskning 
Behov 
Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med att diska.  

 
Norm 
Diskning beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att 
lyfta och sträcka sig. Beviljas i normalfallet dagligen.  

Avgränsning 
Diskning beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Insatsen beviljas 
endast om alla parter i hushållet har behov. Behovet utreds individuellt i separata 
utredningar.  

7.10 Övriga hushållssysslor  
Behov  
Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med hushållssysslor såsom att vattna 
blommor, sophantering, hämta post och skötsel av husdjur.  

Norm  
Övriga hushållssysslor beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller 
psykisk funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom 
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och/eller nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha 
svårt att förflytta sig och ha begränsad rörelseförmåga. Utförs i normalfallet en 
gång dagligen beroende på insatsens karaktär.  

Avgränsning  
Övriga hushållssysslor beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Vad 
gäller skötsel av husdjur är det i första hand den enskildes ansvar, stöd och hjälp 
beviljas enbart om det enskilde själv kan vara delaktig. Rastning av hund beviljas 
inte. Om den enskilde själv inte längre kan vara delaktig i skötseln av sitt husdjur 
ska om möjligt kontakt tas med anhöriga. Vid misstanke om att djuret far illa ska 
anmälan till Länsstyrelsen göras. 

Hantering av källsortering i bostadsområdet ingår om detta inte kan utföras på 
annat sätt. Insatsen beviljas inte då den enskilde lever ihop med maka/make som 
kan utföra sysslan. 

7.11 Trygghetslarm  
Behov  
Den enskilde är i behov av möjlighet att kunna påkalla hjälp under dygnets alla 
timmar, för att känna trygghet och säkerhet i den egna bostaden.  

Norm  
Trygghetslarm beviljas enligt 4 kap 2a§ förenklad biståndsbedömning till 
personer över 80 år, se riktlinjer för trygghetslarm utan biståndsbedömning.  I 
annat fall beviljas trygghetslarm om behov föreligger enligt 4 kap 1§. Behov 
föreligger om den enskilde har en funktionsnedsättning som försvårar att påkalla 
hjälp vid akuta situationer, upplever otrygghet i livssituationen och har 
falltendens.  

Avgränsning  
Trygghetslarm beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. 
Trygghetslarm beviljas under förutsättning att den enskilde eller anhöriga har 
förmåga att hantera larmet, kan tillgodogöra sig de instruktioner som hör till 
larmhanteringen och har tillgång till den nödvändiga tekniska utrustning som 
krävs. Den enskilde ska lämna ifrån sig kopior på de nycklar/motsvarande som 
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behövs för att larmpersonal ska kunna ta sig in i bostaden. Det förutsätter vissa 
tekniska lösningar för att trygghetslarmet med säkerhet ska fungera.  

 

8 Personlig omvårdnad 
Lagrum  
4 kap. 1§ Socialtjänstlagen  

Med personlig omvårdnad menas insatser som är direkt riktade till den enskilde 
för att tillgodose dennes grundläggande behov. Personlig omvårdnad beviljas till 
enskilda som har svårigheter att helt eller delvis utföra momenten själv genom 
t.ex. nedsatt rörelseförmåga. Det kan även handla om situationer där en psykisk 
funktionsnedsättning eller demens försvagar den egna initiativförmågan.  

Insatserna inom ramen för personlig omvårdnad innefattar bland annat.  
 Personlig hygien 
 Toalettbesök  
 På- och avklädning  
 Förflyttningar  
 Måltidshjälp  
 Stöd vid måltid 
 Dusch 
 Tillsyn 
 Egenvård  
 Social samvaro 
 Promenad 

8.1 Personlig hygien  
Behov  
Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med personlig hygien.  

Norm  
Personlig hygien beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att 
stå upp och ta egna initiativ. I personlig hygien ingår hjälp med daglig övre och 
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nedre tvätt, tandborstning, rakning, insmörjning av mjukgörande kräm och 
avtorkning av hörapparat. Personlig hygien beviljas i regel dagligen.  

Avgränsning  
Personlig hygien beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt.  

8.2 Toalettbesök 
Behov  
Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med toalettbesök.  

Norm  
Toalettbesök beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att 
förflytta sig och att genomföra toalettbesöket på egen hand. I insatsen utöver 
själva toalettbesöket ingår även byte av inkontinensskydd, tömma kateter och 
tömning av fristående hygienstol.  

Avgränsning 
Toalettbesök beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. 

8.3 På- och avklädning 
Behov 
Den enskilde är i behov av hjälp med på- och avklädning.  

Norm 
På- och avklädning beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att 
böja sig, sträcka sig och knäppa knappar/dra upp dragkedjor. Insatsen avser 
dagligt stöd vid på- och avklädning av gångkläder eller stödstrumpor, helt eller 
delvis. Hjälp med på- och avklädning beviljas i regel dagligen. 

Avgränsning 
På- och avklädning beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om 
stödstrumpor är ordinerade av legitimerad personal ska ett beslut om egenvård 
inhämtas och läggas i personakt. Insatsen beviljas då som egenvård. 
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8.4 Förflyttningar 
Behov 
Den enskilde är i behov av hjälp med förflyttning. 

Norm 
Förflyttning beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha nedsatt 
eller ostabil gångförmåga, svårigheter att förflytta sig mellan olika rum/möbler 
och läges ändra i sängen. I insatsen ingår alla förflyttningar i eller i närheten av 
bostaden som den enskilde behöver göra men inte klarar på egen hand.  

Avgränsning 
Förflyttning beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt.  

8.5 Måltidshjälp 
Behov  
Den enskilde behöver stöd och hjälp att tillreda/värma måltider.  

Norm 
Måltidshjälp beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att 
ta fram varor/porslin och tillreda måltider på grund av gångsvårigheter, stå längre 
stund eller ta initiativ på egen hand. Måltidshjälp avser stöd med insatserna 
frukost, middag, mellanmål, kvällsmat, vilka beviljas separat. Insatsen innefattar 
uppvärmning av färdiglagad mat, tillredning av enklare mat, dukning, uppläggning 
av mat, servering av måltiden, avdukning och avtorkning av bord och bänkar. 
Måltidshjälp beviljas i regel dagligen.  

Avgränsning 
Måltidshjälp beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt.  
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8.6 Stöd vid måltid 
Behov 
Den enskilde behöver stöd och hjälp med att inta måltider. Behovet kan inte 
tillgodoses på annat sätt. 

Norm 
Stöd vid måltid beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att 
äta själv eller behöver motiveras till att äta. Stöd vid måltid kan innefatta matning 
och/eller sällskap under hela eller delar av måltiden för att stimulera lusten att 
äta. 

Avgränsning 
Stöd under måltid beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt.  

8.7 Dusch 
Behov 
Den enskilde behöver stöd och hjälp med dusch.  

Norm  
Dusch beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha nedsatt 
rörlighet och svårt att ta initiativ på egen hand. Insatsen omfattar dusch, hårtvätt, 
föna hår, lägga upp på spolar, nagelvård, på- och avklädning, upptorkning och 
iordningställande av hygienutrymmen alternativt helavtvättning i sängen. Hjälp 
med dusch beviljas i normalfallet en gång i veckan. 

Avgränsning 
Dusch beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Insatsen förutsätter 
att det finns fungerande dusch i bostaden eller i nära anknytning till bostaden. 
Om möjlighet att duscha inte finns i bostaden kan duschutrymme erbjudas inom 
kommunen i särskilda fall. 
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8.8 Tillsyn 
Behov  
Tillsyn beviljas när man önskar förvissa sig om att inget onormalt inträffat, i 
sådana fall där den enskilde inte själv kan påkalla hjälp eller där risken att falla är 
särskilt stor. I insatsen ingår att den enskilde får kortare besök av personal 
alternativt telefonkontakt.  

Norm  
Tillsyn innebär att den enskilde får kortare besök av personal alternativt 
telefonkontakt. Beviljas vanligen en gång per dag och/eller natt.  Insatsen ska 
utföras som en enskild insats och inte i samband med andra insatser. Syftet med 
dessa besök är att tillförsäkra den enskilde trygghet och säkerhet i vardagen.  

Avgränsning  
Tillsyn beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om behovet av 
trygghet och säkerhet kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom 
trygghetslarm eller andra tekniska lösningar. Tillsyn beviljas normalt inte om den 
enskilde är beviljad trygghetslarm. 

8.9 Egenvård  
Behov 
Den enskilde behöver stöd och hjälp i form av egenvård 

Norm  
Egenvård beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. Den enskilde inte har förmåga att genomföra 
egenvården på egen hand. Det är legitimerad personal som bedömer om den 
enskildes behov är ”egenvård”. Insatsen beviljas utifrån vad som framgår av 
beslut om egenvård, uppgifter i intyget är avgörande för hur ofta insatsen ges. En 
ansökan om bistånd för egenvård ska därför åtföljas av ett intyg från legitimerad 
personal. Egenvård beviljas endast om det föreligger ett beslut om egenvård från 
sjukvården, läs Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen 
av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Exempel på hjälp 
med egenvård kan vara hjälp med stödstrumpor som är ordinerade av legitimerad 
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personal, påminnelse, handräckning av medicin, ögondroppar och hjälp med 
inhalationer. 
 
Avgränsning 
Egenvård beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt.  

8.10 Social samvaro 
Behov  
Den enskilde är i behov av regelbunden social stimulans och samvaro för att 
minska känslan av ensamhet och isolering i det egna boendet.  

Norm  
Social samvaro beviljas om den enskilde på grund av funktionsnedsättning eller 
ensamhet och isolering inte själv kan tillgodose sitt behov av samvaro och social 
kontakt med andra.  

Insatsen kan bestå av både samvaro och social aktivitet i hemmet eller aktiviteter 
utomhus. Den beviljade insatsen kan användas utifrån den enskildes behov och 
önskemål. Det kan handla om en promenad, pratstund, hjälp att läsa tidningen, 
spela spel, stöd att kontakta vänner/anhöriga eller liknande. Insatsen beviljas i 
normalfallet vid ett tillfälle per vecka. 

Avgränsning  
Social samvaro beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt till exempel 
genom den enskildes egna sociala kontaktnät eller genom möjlighet att delta i 
dagverksamhet för personer med demensdiagnos. I de fall då den enskilde 
exempelvis har svår ångestproblematik eller av andra orsaker inte klarar att ta sig 
till/ vistas i en social miljö görs en individuell prövning av insatsen. Beviljas inte 
om den enskilde bor på biståndsbedömt trygghetsboende.  

9 Biståndsbedömt trygghetsboende 
Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform för äldre människor som kan 
behöva stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som 
därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. Verksamheten bedrivs enligt 7 
kap. 1 § SoL.  
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Biståndsbedömda trygghetsboenden är avsedda för äldre personer som har ett 
omvårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men som inte längre upplever 
det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet. Ett ytterligare syfte är att bryta 
oönskad isolering. Skillnaden mellan ordinärt boende och biståndsbedömt 
trygghetsboende är att den äldre får möjlighet att komma till ett boende som till 
exempel kan erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge.  

När en enskild har omfattande insatser både dag- och nattetid kan en 
kostnadsjämförelse vara betydande för bedömning av insats. 

9.1 Bedömningskriterier 
Allmänt måste vissa kriterier vara uppfyllda för att den enskilde ska beredas 
bostad i ett biståndsbedömt trygghetsboende.  

För att beviljas ett biståndsbedömt trygghetsboende ska du: 
 ha fyllt 75 år 
 ha behov av hemtjänst  
 kunna hantera ett trygghetslarm 
 kunna, och vilja, ta del av social gemenskap. 

 
Ovanstående punkter är riktlinjer, en individuell prövning görs alltid vilket innebär 
att den enskilde inte behöver uppfylla alla kriterier för att ha möjlighet till 
insatsen. 

9.2 Behov 
Den enskilde har behov av social gemenskap samt bryta ofrivillig isolering.  

9.3 Norm 
Biståndsbedömt trygghetsboende beviljas den som uttrycker ensamhet och 
isolering som påverkar livsföringen. Den enskilde har därmed behov av en 
boendeform där möjlighet till social gemenskap kan erbjudas genom exempelvis 
gemensamma aktiviteter. För att beviljas biståndsbedömt trygghetsboende ska 
den enskilde också ha behov av hemtjänstinsatser.  



Handbok och vägledning för biståndshandläggning

43

9.4 Avgränsning 
 I första hand bör andra insatser för att minska otrygghet och ensamhet i 

hemmet varit prövade, till exempel social samvaro.  
 Beviljas inte om omsorgsbehovet är av den omfattning att det bör 

tillgodoses på ett särskilt boende.  

10 Särskilt boende  
 Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ge 

dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.  
 Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för 

äldre människor som behöver särskilt stöd (5 kap. 5 § Socialtjänstlagen).  
 
Rätten till bistånd i form av Särskilt boende grundar sig på den enskildes vård- 
och omsorgsbehov. Om den enskilde av andra skäl, till exempel avsaknad av hiss i 
fastigheten eller otillgänglig närmiljö, behöver annan bostad, ska i första hand 
möjlighet till bostadsanpassning eller byte till mer lämplig bostad prövas. 
Biståndshandläggaren ska informera den enskilde om andra möjligheter till 
exempel byte av bostad. Information om möjlighet att söka bostad- och 
äldreförsörjningsstöd hos pensionsmyndigheten.  

I det fall den enskildes behov av vård- och omsorg och trygghet inte kan 
tillgodoses i den egna bostaden kan det bli aktuellt att flytta till ett Särskilt 
boende. I samtliga boenden ingår i grundtryggheten tillgång till personal dygnet 
runt och trygghetslarm för dem som bedöms klara av att hantera ett sådant. Den 
enskilde har rätt att i sin ansökan ange önskemål om ett visst boende. Den 
enskildes önskemål ska beaktas så långt som möjligt. Om det inte är möjligt att 
verkställa beslutet inom skälig tid ska skälen för detta noga dokumenteras. Detta 
är viktigt även när den enskilde tackat nej till erbjudande från kommunen. 
Behovet av Särskilt boende ska grunda sig på en helhetsbedömning där den 
enskildes situation och möjligheter sammanvägts med medicinska, sociala, 
fysiska och psykiska behov. Det innebär en stor omställning för den enskilde att 
flytta från sitt hem. I regel är det därför väsentligt att först ha prövat andra vård- 
och omsorgsinsatser innan ett beslut om Särskilt boende fattas.   
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När en enskild har omfattande insatser både dag- och nattetid kan en 
kostnadsjämförelse vara betydande för bedömning av insats. Vid sådana ärenden 
får en dialog föras mellan verkställigheten och biståndsenheten. 

10.1 Bedömningskriterier  
Allmänt måste vissa kriterier vara uppfyllda för att den enskilde ska beredas 
bostad i ett Särskilt boende. Minst ett av följande bedömningskriterier ska vara 
uppfyllt för att den enskilde ska få en bostad i ett särskilt boende:  

 Den enskildes omvårdnadsbehov är stort över hela dygnet och/eller 
kombinerat med oförmåga att påkalla hjälp.  

 Den enskilde uttrycker stark/ständig oro, som påverkar livsföringen eller är en 
fara för sig själv.  

 Den enskilde har medicinska behov och behov av närhet till sjuksköterska och 
annan personal som inte kan tillgodoses i det ordinära boendet och/eller  

 Den enskilde har oro orsakad av exempelvis psykisk ohälsa, social situation 
eller demenssjukdom som påverkar förmågan att fungera i ordinärt boende. 

10.2 Särskilt boende  
Lagrum  
4 kap. 1 § Socialtjänstlagen  

Behov  
Den enskilde har ett stort omvårdnadsbehov över hela dygnet och/eller 
kombinerat med oförmåga att påkalla hjälp. Beslut tas i samråd med enhetschef. 

Norm 
Särskilt boende beviljas om den enskilde uttrycker stark ständig/oro, som 
påverkar livsföringen eller är en fara för sig själv. Den enskilde har av medicinska 
skäl behov av närhet till sjuksköterska och annan personal som inte kan 
tillgodoses i det ordinära boendet. Den enskilde har oro orsakat av exempelvis 
psykisk ohälsa, social situation eller demenssjukdom som märkbart påverkar 
förmågan att fungera i ordinärt boende. Insatsen innebär att den enskilde får en 
lägenhet med närhet till personal hela dygnet där den enskilde får sina fysiska, 
psykiska och sociala behov tillgodosedda oavsett tid på dygnet.  
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För personer med minnesproblematik bör handläggare begära in läkarintyg för att 
fastställa om det rör sig om Särskilt boende med inriktning demens eller 
somatiskt. 

Den enskildes önskemål gällande vilket boende han/hon vill flytta till ska så långt 
det är möjligt beaktas. Vid anvisning av Särskilt boende har den enskilde tre 
vardagar till sitt förfogande att fatta beslut. Om den enskilde tackar nej två 
gånger till anvisat Särskilt boende sker en omprövning och den enskilde blir 
informerad om att han/hon får ansöka på nytt om särskilt boende. Lägenhetsbyte 
inom särskilt boende är inte tillåtet så vida det inte finns någon kö. Detta enligt 
beslut från Kommunstyrelsen 2018-10-24 § 237.  

Avgränsning  
 Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt, till exempel genom insatser från 

hemtjänst, biståndsbedömt trygghetsboende, hjälpmedel, 
bostadsanpassning eller rehabilitering. 

 Särskilt boende beviljas inte på grund av bostadsproblematik, till exempel 
stambyte, renovering eller bristande tillgänglighet. 

10.3 Parboende  
I de fall en make, sambo eller registrerade partner är i behov av boende i en 
sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § Socialtjänstlagen ska med 
skälig levnadsnivå förstås att båda bereds plats i samma boende om de begär det 
(2 kap. 2 § Socialtjänstförordningen). Med samma boende har Socialstyrelsen 
definierat boende i samma rum, samma lägenhet eller inom samma boende 
(Särskilt boende).  

I Orust kommun används benämningen makar men i likhet med den 
parboendegaranti som regleras i socialtjänstförordningen avses här makar, 
sambos eller registrerade partners.  

I de fall båda har behov av Särskilt boende:  
Makar som båda är i behov av och fått biståndsbeslut i form av Särskilt boende 
samt som båda önskar bo tillsammans erbjuds boende i lägenhet som är lämplig 
för parboende eller i separata lägenheter inom samma boende. Om en av 
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makarna avlider, har den andra partnern möjlighet att själv ta över lägenheten. 
Regler för avgifter för särskilt boende gäller för båda makar.  

I de fall enbart den ena partnern har behov av Särskilt boende:  
I enlighet med parbogarantin kan två makar flytta tillsammans även om endast en 
har ett vårdbehov. Medflyttande maka/make ska alltid erbjudas tre månaders 
provboende. Då finns möjlighet att prova på hur det är att bo i ett Särskilt boende. 
Den medflyttande makan/maken har rätt att bo kvar i Särskilt boende om 
parboende inte längre är aktuellt, men i kontraktet kan framgå att byte till annan 
lägenhet kan bli aktuellt. Den medflyttande makan/maken ska ombesörja egen 
säng. 

11 Korttidsvistelse 
Lagrum  
4 kap. 1 § Socialtjänstlagen  

Korttidsvistelse utgör en viktig stödinsats för äldre i ordinärt boende och är ett 
komplement till hemtjänst/hemsjukvård, antingen vid enstaka tillfällen eller i form 
av växelvård. För den enskilde och för många av dem som vårdar en närstående 
kan möjligheten till korttidsvistelse vara en trygghet och en förutsättning för 
kvarboende. Korttidsvistelse kan också vara aktuellt under tiden en utredning av 
den enskildes framtida omvårdnadsbehov och omvårdnadsform pågår.  

11.1 Korttidsvistelse  
Behov  
Korttidsvistelse kan beviljas då den enskildes behov av vård, omsorg och trygghet 
för tillfället inte kan tillgodoses i den egna bostaden. Det kan också beviljas som 
avlösning för att göra det möjligt för anhöriga att få vila. 

Korttidsvistelse kan även beviljas en längre period om fyra veckor åt gången då 
den enskilda fått beslut om särskilt boende och när den enskildes behov inte 
längre kan tillgodoses genom hemtjänstinsatser i det ordinära boendet. Beslut om 
korttidsvistelse som överstiger två veckor ska tas i samråd med enhetschef.   
Norm  
Korttidsvistelse beviljas i regel under en kortare period från en till två veckor 
beroende på behovets omfattning.  
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Kriterier för att bevilja korttidsvistelse är exempelvis; 
 Förvirrad, oförmåga att använda larmet, bristande insikt i sitt hjälpbehov, 

fara för sig själv eller annan, fallrisk inväntar inte personal. 
 Palliativa brukare 
 Omfattande fysiskt behov med exempelvis frekvent vändningsschema både 

dag och natt.  
 Utprovning eller anskaffning av hjälpmedel vid särskilda fall som inte kan 

ske i ordinärt boende.  
 Kartläggning av behov  

 
Avgränsning  

 Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt 
 Om den enskilde inte antar erbjuden plats i vård-och omsorgsboende 

beviljas inte förlängt korttidsvistelse under väntetiden. I dessa situationer 
får den enskilde vänta på platsen i det egna hemmet med stöd av 
hemtjänst eller vid speciella skäl erbjuds plats på annat vård- och 
omsorgsboende.  

 Korttidsvistelse beviljas inte om behovet handlar om rekreation och 
stimulans. Då hänvisas till dagverksamhet eller andra former av social 
samvaro. 

 Korttidsvistelse beviljas inte på grund av bostadsproblematik, t.ex. 
stambyte, renovering eller bristande tillgänglighet.  

 Korttidsvistelse beviljas inte om behovet kan tillgodoses av 
rehabiliterande/utredande åtgärder i ordinärt boende.  

 Korttidsvistelse beviljas inte när behoven kan tillgodoses av hemtjänst i 
ordinärt boende. 

 Korttidsvistelse beviljas inte i rehabiliteringssyfte. Den enskilde kan 
erbjudas likvärdig träning i det egna hemmet via hemsjukvårdsinsatser. 

11.2 Växelvård  
Behov  
Den enskilda har ett omfattande omsorgs- och tillsynsbehov och lever 
tillsammans med anhörig som har behov av längre, sammanhängande avlösning 
för att avlastas för att fortsatt orka stödja den enskilde. Insatsen beviljas om den 
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sökande har återkommande behov av planerad korttidsvistelse. Den enskilde 
upplever stark oro för att vistas ensam hemma. 

Norm  
Växelvård är en regelbundet återkommande insats där en person i ordinärt 
boende vistas på en av kommunens korttidsplatser under en begränsad tid. 
Insatsen ska öka den enskildes möjligheter att kunna bo kvar hemma.  

Normalt beviljas växelvård en vecka per månad för somatisk plats och upp till två 
veckor per månad för demensplats. Vistelsen planeras i samråd mellan den 
enskilde och utförare.  

Avgränsning  
Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt. Om behovet av växelvård överstiger 
gällande norm ska diskussion initieras kring andra möjliga lösningar till exempel 
särskilt boende.  

Växelvård beviljas inte när:  

 Behoven kan tillgodoses på annat sätt 
 Den enskilde har fått bostad i ett särskilt boende  

11.3 Hospice 
Enskild får själv skicka in ansökan om Hospiceplats. Biståndshandläggare lyfter 
ärendet till sektor omsorgs sektorschef som fattar beslutet om Hospice. Hospice 
är inte en insats som är biståndsbedömd enligt Socialtjänstlagen.  

12 Övriga insatser 

12.1 Stöd till anhöriga  
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som 
har en funktionsnedsättning. (5 kap. 10 § Socialtjänstlagen).  

Kommunen har skyldighet att erbjuda stöd för att underlätta för den som vårdar 
eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en 
funktionsnedsättning. Stödet ska, så långt som möjligt, vara individanpassat och 
utformas i samråd med berörda parter. För den som vårdar närstående i hemmet 
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kan biståndshandläggaren vara en viktigt kontakt- och stödfunktion. Utöver 
information om de biståndsbedömda insatser som finns att tillgå ska 
biståndshandläggaren informera om vilket utbud som finns av andra stödformer 
till exempel stödgrupper och frivilligorganisationer. 

12.2 Avlösning  
Lagrum  
4 kap. 1 § Socialtjänstlagen  

Behov  
Den enskilde är i behov av kontinuerlig omvårdnad och tillsyn som vanligtvis 
utförs av den anhöriga. Den enskilde ska ha så omfattande tillsynsbehov att det 
inte anses lämpligt att lämna den enskilde ensam i boendet. Anhörig är i behov av 
avlösning för att känna sig trygg med att åka hemifrån och kunna uträtta ärenden 
eller delta i aktiviteter utanför bostaden. 

Norm  
Insatsen avlösning innebär att hemtjänstpersonal är hemma hos den enskilde 
hela tiden som den anhöriga är iväg, för att skapa en trygghet för både den 
enskilde och den anhöriga. Insatsen ska bidra till att den enskildes anhörig blir 
avlastad i sin roll som anhörigvårdare. Insatsen ska bidra till den enskildes 
möjlighet att bo kvar i ordinarie bostad.  

Anhörigs behov avgör omfattningen. Avlösning upp till tolv timmar per månad är 
avgiftsfritt. Insatsen kan innebära en aktivitet tillsammans med den enskilde (den 
som vårdas). Hemtjänstpersonal ger den omsorg och tillsyn som behövs för att 
anhöriga ska kunna bli avlösta i sitt uppdrag som stödjare. Aktiviteter som utförs 
under avlösningen ska vara riktade till personen och omfattar inte 
hemtjänstuppgifter av servicekaraktär.  

Avgränsning  
 Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt, till exempel genom 

punktinsatser från hemtjänsten 
 Insatsen kan ges till enskild som sammanbor med den som vårdar och är 

mantalsskriven i Orust Kommun samt 18 år eller äldre.  
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 Den enskildes omvårdnadsbehov ska vara stort och varaktigt d.v.s. 
bedömas kvarstå under minst 6 månader (undantag vård i livets slutskede).  

 Avlösartimmar kan inte sparas över månadsskifte.  
 Avlösning kan inte erbjudas nattetid 

 

12.3 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom.  
Lagrum  
4 kap. 1 § Socialtjänstlagen  

Behov  
Den enskilde är till följd av en demenssjukdom i behov av regelbundna aktiviteter 
och stimulans i vardagen.  

Norm  
Den enskilde ska ha en utredd demensdiagnos. Beslutet specificerar inte antal 
dagar på dagverksamhet, detta görs upp mellan dagverksamheten och den 
enskilde utifrån den enskildes och verksamhetens förutsättning.  

Avgränsning  
 Den enskilde ska kunna tillgodogöra sig aktivering, sysselsättning och 

social gemenskap. 
 Om den enskilde flyttar till Särskilt boende har man inte rätt till insatsen 

dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Då ska behovet av 
aktivering, sysselsättning och social gemenskap tillgodoses i det särskilda 
boendet. 

12.4 Ledsagning  
Lagrum  
4 kap. 1 § Socialtjänstlagen  

Behov  
Den enskilde behöver stöd eller hjälp att dels klara förflyttning utomhus, dels 
ledsagning i samband med aktivitet. Det kan handla om besök hos läkare eller 
annan aktivitet.  

Norm  
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Insatsen riktar sig främst till personer med synskada, personer med 
demenssjukdom eller personer som på annat sätt har en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning och behöver stöd i form av ledsagning. Insatsen kan beviljas 
vid enstaka tillfällen eller under en längre beslutsperiod förutsatt att det 
föreligger ett långvarigt behov.  

 Ledsagning omsorg innebär att personal följer den enskilde till läkar- 
sjukhusbesök, tandläkare, fotvård, frisör etc. När det gäller besök till läkare, 
tandläkare används företrädesvis Västra Götalandsregionens sjukresor.  

 Ledsagning av sociala skäl avser att medverka till att människor med 
funktionsnedsättning, som inte utan hjälp kan delta i aktiviteter utanför 
hemmet, ska kunna bryta isolering och delta i samhällslivet.  

 Ledsagning för kläd- och sko inköp 
Avser kläd- och sko inköp två gånger per år. 

Avgränsning  
 Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt.  
 Insatsen beviljas inte om behovet är tillgodosett genom att 

färdtjänstchauffören kan ledsaga till och från ytterdörr. Vid ledsagning till 
vårdcentral eller vårdinrättning kan chauffören hämta och lämna vid dörren 
dock inte vidare in till avdelning. Man kan boka att följas åt båda håll. Enligt 
mailsvar som Viveka  

 Insatsen beviljas inte om behoven kan tillgodoses till exempel genom sociala 
nätverk, make/maka/sambo eller andra beviljade insatser.   

 Kommunen bekostar inte eller anordnar inte transport till och från aktiviteter 
för brukaren.  
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Utskottet för omsorg 2022-11-08 
 

 
§66 KS/2022:1678 
Reviderade riktlinjer biståndshandläggning SoL. 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:  
 
Anta reviderade riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 176 att pensionärslägenheter på Strandvägen 4 i Ellös 
omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende från och med 2023-01-01. För att handläggarna 
ska kunna utreda de sökandes behov av denna boendeform, har ett tillägg gjorts i riktlinjer samt 
handbok.  
 
Tillägg är gjort i röd text för att särskilja vad som är nytt i dokumenten.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
Biståndsbedömning SoL – riktlinjer 
Handbok och vägledning för biståndshandläggning 2022 
Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(3) 
  2022-08-25 KS/2022:266 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Maria Ekström 
telefon 0304-33 40 65 
e-post: maria.ekstrom@orust.se

Prövning av begäran om planbesked för Huseby 1:50, i anslutning till Glimsås 
1:268 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Strömholmens Maskiner AB bedriver verksamhet för uthyrning av bussar, lastbilar och 
entreprenadmaskiner på fastigheten Glimsås 1:268. 1984 beviljades bygglov för byggnad 
och verksamhet i strid med gällande byggnadsplan och man fick dispens från 
planbestämmelser avseende användning, höjd, placering och fastighetsbildning. Även ett 
markupplåtelseavtal har tecknats i strid mot gällande detaljplan där verksamhetsutövaren 
fått tillstånd att använda den kommunala fastigheten Huseby 1:50. När detta 
uppdagades under 2021 avslutades arrendet vilket är bakgrunden till att sökande ansökt 
om planbesked för att ändra användningen från allmän plats till kvartersmark. 
 
Förvaltningen bedömer att tidigare kommunala planstridiga beslut möjliggjort att 
verksamheten har etablerat sig på platsen och att verksamheten bör ges förutsättningar 
att fortsätta bedriva sin verksamhet på platsen vilket bör prövas i en ny detaljplan. I en 
planprocess är det dock viktigt att avstånd och omgivningspåverkan utredas vidare.. 
 
Ansökan 
Ansökan inkom 2022-02-08 och kompletterades 2022-04-25. Syftet med ansökan är att 
genom en ny detaljplan ändra användning och omvandla allmän plats till kvartersmark. 

Bakgrund 
På fastigheten Glimsås 1:268 bedriver Strömholmens Maskiner AB verksamhet för 
uthyrning av bussar, lastbilar och entreprenadmaskiner. Byggnaden uppfördes 1985 för 
bostadsändamål samt taxi-, buss och ambulansverksamhet som sedan dess har bedrivits. 
1984 beviljades bygglov för byggnad och verksamhet i strid med gällande byggnadsplan 
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och dispens gavs från planbestämmelser avseende användning, höjd, placering och 
fastighetsbildning. Verksamheten nyttjar, utöver Glimsås 1:268, även ytor på den 
kommunala fastigheten Huseby 1:50. Detta genom att ett markupplåtelseavtal tecknades 
1990 där verksamheten tillåts nyttja det upplåtna området för lekområde, 
rekreationsområde och parkering. Även detta är i strid med gällande byggnadsplan som 
reglerar ytan som allmän plats, natur. Idag använder verksamheten ytan för parkering 
och uppställning. Under 2021 uppdagades att arrende getts på allmän plats vilket inte är 
tillåtet. Med bakgrund av detta har sökande ansökt om planbesked för att ändra 
användningen så att verksamheten kan fortsätta nyttja ytan genom arrende eller 
markköp. 

Förutsättningar 
Aktuellt planområde ligger inom Ellös samhällsområde i kommunens översiktsplan, 
antagen 2009. Ellös beskrivs i översiktsplanen som centrum för sysselsättning och 
service för västra Orust. 
 
Gällande byggnadsplan, antagen 1984-05-28, syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse 
på Klockareberget samt för att säkerställa och möjliggöra viss utveckling av 
idrottsplatsen och olika samlingslokaler inom området. Inom kvartersmarken för den 
aktuella fastigheten medges fristående bostadshus i en våning. 
 
Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6§ och 
högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap. 4§. 
 
Fastigheten ligger i ett bostadsområde längs Klockarebergsvägen som också fungerar 
som tillfartsväg till bostadsrättsföreningen Klockareberget. Bostadsrättsföreningen, 
bestående av par- och radhus, ligger cirka 80 meter längre norr ut längs vägen. 
Grannfastigheterna söder och väster om Glimsås 1:268 ligger något avskilt i och med 
höjdskillnad och naturmark/vegetation. Öster om Klockarebergsvägen finns ett 
naturområde samt Morlanda Scoutstuga. Ytterligare längre öster ut finns Ellösparken 
och idrottsplatsen med infart från väg 178. 
 
Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp och omfattas inte av strandskydd, 
fornlämningar eller risk för potentiella föroreningar. 

Bedömning  
Ansökan bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen. Både byggnad och 
användning strider mot gällande byggnadsplan, men har beviljat bygglov som fortsatt 
gäller. Ytan som används för parkering och uppställning strider mot gällande detaljplan, 
vilket medför behovet ta fram en ny detaljplan för att verksamheten ska kunna fortsätta 
nyttja den.  
 
Verksamheten ligger inom ett befintligt bostadsområde, men bedöms kunna hanteras så 
att påverkan på grannfastigheter inte blir för påtaglig. Detta genom att i ny detaljplan 
bevara viss allmän plats mellan verksamheten och bostäder. 
 



   Datum Diarienummer 3(3) 
  2022-08-25 KS/2022:266

Bestämmelserna i Miljöbalken 4 kap avseende högexploaterad kust utgör inte hinder för 
utveckling av tätorten eller det lokala näringslivet. Utökningen av befintlig verksamhet 
bedöms inte negativt påverka riksintresse för friluftsliv. 
 
Med bakgrund av tidigare hantering av ärendet samt verksamhetens behov av att på 
platsen kunna bedriva verksamhet är förvaltningens bedömning att sökande bör ges 
positivt planbesked. Detta för att i en ny detaljplan utreda möjligheterna att få 
förutsättningar att bedriva verksamheten vidare. I ett planarbete behöver avstånd och 
omgivningspåverkan utredas vidare. I samband med ny detaljplan bör även befintlig 
byggnad och användning ingå i planområdet. 
 
Detaljplanen bedöms kunna prövas i ett standardförfarande. Planen bedöms kunna 
startas upp tidigast Q2 2023 och antas Q2 2024. Tidsplanen kan revideras utifrån 
politisk prioritering. 
 
En prövning av förutsättningarna för Glimsås 1:268 m.fl. i detaljplan innebär inte en 
garanti att detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-25 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Mark och exploatering 
Bygg och miljö 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
Carina Johansson 
Sektorchef samhällsutveckling 
 

Rickard Karlsson 
Planchef 











 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-09-13 
 

 
§157 KS/2022:266 
Prövning av begäran om planbesked för Huseby 1:50, i anslutning till Glimsås 1:268 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

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

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

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

En prövning av förutsättningarna för Glimsås 1:268 m.fl. i detaljplan innebär inte en garanti att 
detaljplanen vinner laga kraft. 

Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömholmens Maskiner AB bedriver verksamhet för uthyrning av bussar, lastbilar och 
entreprenadmaskiner på fastigheten Glimsås 1:268. 1984 beviljades bygglov för byggnad och 
verksamhet i strid med gällande byggnadsplan och man fick dispens från planbestämmelser 
avseende användning, höjd, placering och fastighetsbildning. Även ett markupplåtelseavtal har 
tecknats i strid mot gällande detaljplan där verksamhetsutövaren fått tillstånd att använda den 
kommunala fastigheten Huseby 1:50. När detta uppdagades under 2021 avslutades arrendet vilket 
är bakgrunden till att sökande ansökt om planbesked för att ändra användningen från allmän 
plats till kvartersmark. 
 
Förvaltningen bedömer att tidigare kommunala planstridiga beslut möjliggjort att verksamheten 
har etablerat sig på platsen och att verksamheten bör ges förutsättningar att fortsätta bedriva sin 
verksamhet på platsen vilket bör prövas i en ny detaljplan. I en planprocess är det dock viktigt att 
avstånd och omgivningspåverkan utredas vidare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-25 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor 
 
Beslutet skickas till 
Sökande 
Mark och exploatering 
Bygg och miljö 
 

 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-09-28 
 

 
§196 KS/2022:266 
Prövning av begäran om planbesked för Huseby 1:50, i anslutning till Glimsås 1:268 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-09-28 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-25 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Mark och exploatering 
Bygg och miljö 
 

 

 
 
 



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

 
§215 KS/2022:266 
Prövning av begäran om planbesked för Huseby 1:50, i anslutning till Glimsås 1:268 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Avslå ansökan om planbesked eftersom det är en olämplig verksamhet att ha i ett bostadsområde. 

Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 

 

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

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

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

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

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

En prövning av förutsättningarna för Glimsås 1:268 m.fl. i detaljplan innebär inte en garanti att 
detaljplanen vinner laga kraft. 
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 196 att återremittera ärendet till utskottet för 
samhällsutveckling för att förtydliga för den sökande att kommunen inte är positiva till att inom 
detaljplanen tillåta industriverksamhet på platsen. 



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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-25 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla Buhr (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Avslå ansökan om planbesked eftersom det är en olämplig verksamhet att ha i ett bostadsområde. 

Michael Relfsson yrkar bifall till planbeskedet eftersom verksamheten är av liten storlek. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att utskottet för 
samhällsutveckling beslutar enligt Ulla Buhrs (S) förslag. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Mark och exploatering 
Bygg och miljö 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-10-26 KS/2021:1008 
 
 

 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Edmund Persson 
telefon 0304-33-40-38 
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Huseby 1:96. 

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

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

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

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

Utredning 

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

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

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

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



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-10-26 KS/2021:1008

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-26 
Genomförandeavtal, daterat 2022-04-04 
Skrivelse från exploatören, daterad 2022-09-08 
Tilläggsavtal till genomförandeavtal, daterat 2022-10-11 
Översiktskarta  

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten  
Planenheten 
 
 
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 FB Bostad AB 
org.nr. 559018-6556, nedan kallad Exploatören, träffas följande 

 
 

Genomförandeavtal avseende Huseby 1:96 
 
 
1 Bakgrund 
  
 Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-27 att gå ut med en inbjudan till markanvisning 

för kommunens fastighet Huseby 1:96.  
 
FB Bostad AB har lämnat anbud på markanvisningen för Huseby 1:96. 
 
Med anledning av ovanstående har Orust kommun genomfört en markanvisning av 
sin fastighet Huseby 1:96 i Ellös, nedan kallad fastigheten. Markanvisningen har 
genomförts i enlighet med kommunens riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal.  
 

2 Köp och tillträde 
  

Köpekontrakt med en överenskommen köpeskilling om 4 000 000 kronor för varje 
etapp tecknas mellan parterna för överlåtelse av del av Huseby 1:96 när Exploatören 
fått laga kraftvunnet bygglov för respektive etapp i enlighet med inlämnat anbud. Vid 
tecknande av första köpekontraktet erläggs en handpenning om 1 200 000 som 
motsvarar 10 % av den totala köpeskillingen av Huseby 1:96.  
 
Går köpet åter upphör också detta avtal att gälla i alla delar och vardera part står för 
sina egna nedlagda kostnader utan ersättningsskyldighet för någon part. 

  
3 Byggnation 
  

Bygglovshandlingar och byggnadsarbeten ska stämma överens med inlämnat anbud 
till Kommunen 2022-01-14, dock kan mindre avvikelser ske efter samråd och 
godkännande av Kommunen. Exploatören ska på egen bekostnad söka bygglov med 
dessa förutsättningar. 
 
Den tillåtna markanvändningen inom fastigheten Huseby 1:96 regleras av den 
befintliga detaljplanen (Detaljplan för Ellös tätort, Husebybergen etapp två) som vann 
laga kraft 1993-07-21. Exploatören ska följa de anvisningar och normer som 
redovisas i detaljplanens beskrivning och bestämmelser. 
 
Exploatören ska bekosta och bygga ut lekplats, parkering med mera i enlighet med 
inskickat anbud.  
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4 
 
 
 
 
 
 

Fastighetsbildning 
 
Fastighetsbildningsåtgärder ska genomföras så att en ny fastighet bildas för varje del 
av fastigheten Huseby 1:96 för respektive etapp i enlighet med anbudet. Exploatören 
initierar och bekostar samtliga erforderliga fastinghetsbildningsåtgärder med aktuellt 
köpekontrakt som grund. 
 
Exploatören förbinder sig att ansöka om avstyckning för respektive etapp senast sex 
månader efter att köpekontrakt ingåtts mellan parterna för respektive del av Huseby 
1:96.  
 

5 
 
 

Upplåtelseform 
 
Exploatören får endast upplåta bebyggelsen med upplåtelseformerna äganderätt, 
bostadsrätt och hyresrätt. 
 

6 Vatten och avlopp 
 
Ett avtal om inkoppling till det allmänna vattennätet, ska tecknas mellan Kommunen 
och Exploatören som reglerar förbindelsepunktens läge och anslutningsavgifter för 
vatten och avlopp. Anläggningsavgifter ska erläggas enligt för tiden gällande taxa.    
 
Fastighetsägaren/Exploatören erlägger till huvudmannen för den allmänna va-
anläggningen alltid avgifter enligt Kommunfullmäktige beslutad taxa. Då denna taxa 
beslutas politiskt kan den förändras över tid, både vad gäller avgiftsnivå och 
konstruktion. Anläggningsavgiften ska vid tidpunkten för förbindelsepunktens 
anvisande, omräknas och betalas enligt för samma tidpunkt gällande va-taxa. Även 
brukningsavgiften börjar debiteras från samma tidpunkt, och debiteras 
fastighetsägaren/Exploatören enligt vid varje tidpunkt gällande va-taxa. 
 
Exploatören ska inom planområdet projektera, utföra och bekosta komplett 
ledningssystem med ledningar, brunnar, avstängningsventiler mm för vatten, 
spillvatten och dagvatten mm. VA-anläggningen ska på ett fackmannamässigt sätt 
projekteras och utföras frostfritt samt hålla en standard som minst motsvarar vad som 
framgår vid tiden gällande tekniska handbok som tillhandahålls av kommunen. 
 
Exploatören ska anlägga och bekosta samtliga erforderliga VA- och 
dagvattenanläggningar inom Huseby 1:96. Samtliga VA- och dagvattenanläggningar 
ska sedan överlåtas till gemensamhetsanläggning utan ersättning efter godkänd 
slutbesiktning. Exploatören ska initiera och bekosta bildandet av samtliga erforderliga 
gemensamhetsanläggningar inom Huseby 1:96. 

 
7 
 
 
 

 
Tidplan och vite  
 
Det är av stor vikt för Kommunen att den planerade byggnationen som anges i 
Exploatörens anbud genomförs inom rimlig tid. Kommunen ställer därför krav på att 
Exploatören följer nedanstående tidplan för byggnationens genomförande. Om 
Exploatören inte följer tidplanen ska Exploatören utge vite med 0,5 % av 
överenskommen köpeskilling för hela Huseby 1:96, 12 000 000 kr, motsvarande 60 
000 kr för varje påbörjad månad som dröjsmålet består. Vite enligt denna paragraf 
förutsätter att Kommunen inte har valt att häva köpet på grund av dröjsmål med 
betalningen enligt köpekontraktet. Exploatören kan begära anstånd skriftligen hos 
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Kommunen om Exploatören bedömer att tidplanen inte kan följas. För giltigt anstånd 
krävs att Kommunen lämnat skriftligt medgivande till anstånd. 
 
För att säkerställa Exploatörens åtagande att utge vite ska Exploatören till Kommunen 
ställa en moderbolagsborgen så som för egen skuld om 720 000 kr. 
Moderbolagsborgen ska vara ställd senast innan kommunstyrelsens beslut 2022-04-
27. Moderbolagsborgen gäller till dess Exploatörens åtaganden enligt 
genomförandeavtalet är uppfyllda. Denna moderbolagsborgen är ovillkorlig.  
 
Tidplan:  

 Senast 12 månader efter kommunstyrelsens beslut om detta avtal vunnit laga 
kraft ska Exploatören ansökt om bygglov för etapp 1 i enlighet med anbudet. 
Exploatören ska ha ansökt om bygglov för etapp 2 senast år 2024 och för 
etapp 3 senast år 2026 i enlighet med anbudet. Punkten anses uppfylld först 
när bygglovsavdelningen bedömer att ansökningshandlingarna i form av 
nybyggnadskartor, markplaneringsritningar, fasadritningar, planritningar, 
sektionsritningar och marksektionsritningar för respektive etapp är kompletta. 
Bygglovsavdelningens handläggningstid för granskning av handlingar adderas 
till tidsfristen ovan.  

 
 Slutbevis för samtliga byggnader inom etapp 1 ska ha erhållits senast år 2024, 

inom etapp 2 år 2026 och inom etapp 3 år 2028.  

8 Tvist 
 
Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol om parterna inte enas om 
annat. 
 

9 Överlåtelse 
 
För utförandet av respektive etapp har FB Bostad AB för avsikt att överlåta del av 
detta genomförandeavtal.  
 
Exploatören äger ej rätt att utan Kommunens skriftliga medgivande överlåta detta 
avtal helt eller delvis på annan än till helägt bolag inom samma koncern som FB 
Bostad AB. Vid sådan överlåtelse av avtalet ska FB Bostad AB’s kvarstående 
åtaganden enligt detta avtal överföras på övertagande part och FB Bostad AB svarar 
solidariskt med denne gentemot Kommunen för avtalets rätta fullgörande jämte för 
Kommunens anspråk som hänförliga till avtalet. 
 
Om Exploatören överlåter sin fastighet eller del av fastighet innan han fullgjort sina 
åtaganden enligt detta avtal, är överlåtaren skyldig att i överlåtelsen meddela köparen 
om innehållet i detta avtal. 
 

10 
 
 

Tillägg och ändringar 
 
Tillägg och ändringar till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av 
Exploatören och Kommunen för att vara gällande. 
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Giltighet 
 
Detta avtal är giltigt endast under förutsättning att följande villkor är uppfyllda: 
 
att Orusts kommunstyrelse godkänner detta avtal senast 2022-12-31, genom beslut 
som vinner laga kraft. 
 
Om ovan angiven förutsättning inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan 
ersättningsskyldighet för någondera parten. 
 
 
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
För Orust Kommun                                                       För Exploatören 
Kommunstyrelsen                                                         FB Bostad AB 
 
…………………………………….                              ………………………………….. 
Ort och datum                                                                Ort och datum 
 
……………………………………                               …………………………………..                   
Catharina Bråkenhielm                                                  Henrik Lindblad (VD) 
Kommunstyrelsens ordförande                                        
 
………………………………………                           
Carina Johansson                                                               
Sektorschef Samhällsutveckling   











Göteborg 2022-09-08 
 
 
Ansökan om förlängning av markanvisning ”genomförandeavtal avseende Huseby 1:96”, 
KS/2021:1008 
 
FB Bostad har fått en markanvisning i Huseby på Orust. Det är vi mycket glada och stolta 
över och ser fram emot att jobba med projektet. 
 
Sedan vi ansökte om markanvisning har förutsättningarna på marknaden förändrats radikalt. 
Vi ser på många ställen att kunder avvaktar att köpa på grund av inflation och ökade räntor. 
Att starta försäljning av lägenheter idag skulle sannolikt inte vara en bra idé utan riskera att 
lägga en död hand över projektet under en lång tid.  
 
Därför ansöker vi om att förlänga tidplanen i punkt 7 enligt avtalet 12 månader, dvs att 
bygglov för etapp 1 skall lämnas in inom 24 månader från kommunstyrelsens beslut, samt 
att bygglov för etapp 2 skall lämnas in under 2025 och för etapp 3 under 2026. Punkten 
avseende slutbevis justeras i enlighet med ovan till 2025, 2027 och 2029. 
 
 
 
Bästa hälsningar,  
 
 
Henrik Lindblad 
VD FB Bostad AB 
0727-177120 
henrik@fbbostad.se 
 
 
 
 
 





 

Översiktskarta: fastigheten Huseby 1:96 = markerad med röd linje.   

 

Översiktskarta: fastigheten Huseby 1:96 = markerad med röd linje.   



 

Urklipp från gällande detaljplan: fastigheten Huseby 1:96 = markerad med 
röd linje.   



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

 
§221 KS/2021:1008 
Beslut om tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Huseby 1:96 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna tilläggsavtal daterat 2022-10-11 till genomförandeavtal daterat 2022-04-04. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 att tilldela exploatören markanvisningen för Huseby 
1:96 enligt inlämnat anbud med ett markpris på 12 000 000 kronor samt att godkänna 
genomförandeavtal daterat 2022-04-04.   

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

Förfrågan bedöms som rimlig och ett tilläggsavtal är framtaget till nuvarande genomförandeavtal 
avseende Huseby 1:96 som innebär att innehållet i punkt 7 under rubriken Tidplan ersätts med en 
ny skrivelse i enlighet med exploatörens ansökan om förlängning.   

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-26 
Genomförandeavtal, daterat 2022-04-04 
Skrivelse från exploatören, daterad 2022-09-08 
Tilläggsavtal till genomförandeavtal, daterat 2022-10-11 
Översiktskarta  
 
Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten  
Planenheten 
 

 

 
 
 



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 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(3) 
  2022-10-27 KS/2022:1407 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Maria Ekström 
telefon 0304-33 40 65 
e-post: maria.ekstrom@orust.se

Prövning av begäran om planbesked för Mollösund 5:324 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Mollösund 5:324 i 
Orust kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Mollösund 5:324. 
3. Förvaltningen ska teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet 

påbörjas. 

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

Utredning 
 

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

Förutsättningar 
Fastigheten är cirka 350 m2 och ligger i centrala Mollösund. På den aktuella fastigheten 
finns en äldre byggnad och ett bostadshus byggt 2004-2006. 
 



   Datum Diarienummer 2(3) 
  2022-10-27 KS/2022:1407

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

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



   Datum Diarienummer 3(3) 
  2022-10-27 KS/2022:1407

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
Ansökan om planbesked daterad 2022-06-03 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Mark- och exploateringsenheten 
Byggenheten 
Miljöenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson   Rickard Karlsson 
Sektorchef    Planchef







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

 
§223 KS/2022:1407 
Beslut om planbesked för Mollösund 5:324 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Mollösund 5:324 i Orust 
kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Mollösund 5:324. 
3. Förvaltningen ska teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet påbörjas. 

 
En prövning av förutsättningarna för Mollösund 5:324 i detaljplan innebär inte en garanti att 
detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
För egen del att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma, till utskottet för samhällsutveckling, 
med rapport om vad som händer med planstridiga byggnationer som gjorts på och omkring 
fastigheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan inkom 2022-08-31 och syftar till att genom en planändring göra befintligt bostadshus 
planenligt. På den aktuella fastigheten finns en äldre byggnad och ett bostadshus byggt 2004-
2006. 
 
Gällande plan antogs 2002-06-27 men överklagades och vann laga kraft först 
2004-06-23. Bygglovet för bostadshuset på den aktuella fastigheten beviljades 2003 med stöd i 
den tidigare stadsplanen där byggrätten var större. När planen vann laga kraft blev bostadshuset 
planstridigt trots beviljat bygglov. Att pröva frågan om att ge planstöd för bostadshuset byggt 
enligt tidigare stadsplan bedöms mot ovanstående bakgrund rimligt. Ansökan bedöms inte strida 
mot kommunens översiktsplan. Ansökan ryms inom syftet med gällande detaljplan och bedöms 
därmed kunna prövas i en ändringsplan. 
 
Fram till fastigheten har cirka 35 meter väg byggt på kommunal mark utan marklov och 
markupplåtelse. För fastigheten finns två pågående tillsynsärenden gällande olovligt uppsatta 
solpaneler och en olovligt utbyggd frontespis. Sökanden har också en altan där en liten del 
sträcker sig utanför fastighetsgränsen. Inom ramen för ett detaljplanearbete behöver dessa frågor 
utredas vidare för att finna en lämplig hantering/lösning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
Ansökan om planbesked daterad 2022-06-03 
 



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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Mollösund 5:324 i Orust 
kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Mollösund 5:324. 
3. Förvaltningen ska teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet påbörjas. 

 
Göran Karlsson (S) föreslår även att utskottet för samhällsutveckling, för egen del, ger i uppdrag 
till förvaltningen att återkomma, till utskottet för samhällsutveckling, med rapport om vad som 
händer med planstridiga byggnationer som gjorts på och omkring fastigheten. 
 
Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Sökande 
Mark- och exploateringsenheten 
Byggenheten 
Miljöenheten 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-10-27 KS/2021:448 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Erik Ysander 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: erik.ysander@orust.se

Omförhandling av lägenhetsarrende för ställplats på Röra-Äng 2:2 

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

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

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

Bedömning 
Arrende av ställplats innefattas inte i någon av kommunens beslutade arrendeavgifter 
utan får avgöras i varje enskilt fall. Den modell som förvaltningen rekommenderar är att 
utgå från markvärdet och låta den årliga arrendeavgiften motsvara 4 % av det beräknade 
markvärdet.  
 
Området där arrendestället ligger ingår i planprogram för Henåns centrum som föreslår 
att området ska kunna användas både för hamnändamål och verksamheter kopplade till 
turism. Detaljplan kommer att upprättas vilket kan förändra markvärdet, men fram till 
dess anser förvaltningen att markvärdet ska baseras på tillåten användning enligt 
gällande detaljplan. 
 
Arrendeområdet utgör i gällande detaljplan industrimark men med hänsyn till det 
centrala läget bör marken värderas högre än annan industrimark som ligger i utkanten av 
Henån. Denna bedömning samt jämförelse med tidigare utförda värderingar ger att 
markvärdet kan bedömas utgöra 600 kronor per kvadratmeter.  
Arrendestället omfattar 4 100 kvadratmeter vilket ger en arrendeavgift på 98 400 kronor 
per år (4 100x600x0,04). 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-10-27 KS/2021:448

 
Arrendeavtalet tecknas, i enlighet med kommunens antagna riktlinjer, på 5 år, men 
eftersom markanvändningen kan komma att ändras när ny detaljplan tas fram har det i 
förslaget till arrendeavtal tagits in en klausul som ger kommunen rätt att återta 
arrendestället i förtid om en ny detaljplan skulle vinna laga kraft innan arrendetidens 
utgång. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
Lägenhetsarrende, daterat 2022-10-24 
 

Beslutet skickas till 
Mark och exploateringsenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson  Nina Hansson 
Sektorchef   Mark- och exploateringschef











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

 
§224 KS/2021:448 
Omförhandling av lägenhetsarrende för ställplats på Röra-Äng 2:2 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna förslag till lägenhetsarrende, daterat 2022-10-24. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Befintligt arrendeavtal avseende ställplats för husbilar på kommunens fastighet Röra-Äng 2:2 i 
Henån har sagts upp för omförhandling. Den nya arrendeavgiften bör baseras på det aktuella 
markvärdet, vilket har bedömts utgöra 600 kronor per kvadratmeter. En skälig årlig arrendeavgift 
bedöms vara 4 % av markvärdet vilket ger en arrendeavgift på 98 400 kronor per år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
Lägenhetsarrende, daterat 2022-10-24 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S), med instämmande av Daniel Peterson (C), föreslår kommunstyrelsen besluta 
att: 
Godkänna förslag till lägenhetsarrende, daterat 2022-10-24. 
 
Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) och Daniel Petersons (C) 
förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Mark och exploateringsenheten 
 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-10-30 KS/2022:1665 
 
 

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

Indexuppräkning av bygglovstaxa 2023 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-30 
Bygglov – taxa 2023  

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Enhetschef byggenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-10-30 KS/2022:1665

 
 
Shkelqim Istrefi 
Kvalitetsutvecklare



 

Dokumenttyp Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum) 
Taxa Kommunfullmäktige KS / 2022:1665 § 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 Sektorchef samhällsutveckling KS /2021:1347 § 128 (2021-11-11) 
Gäller för målgruppen Kontakt om styrdokumentet 
Sektor samhällsutveckling Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00 
 e-post: kommun@orust.se  

 

Bygglovstaxa 2023 
Taxa – Bygglov 



Kommunnamn Orust Kommun
Datum 2022-10-27
Upprättad av Enhetschef byggenheten

Handläggningskostnad 
per timme för lov, 
anmälan mm 1 127 kr



Tabell nr Rubrik Länk till 
taxetabell

Länk till 
tidsuppskattning

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader → →
A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader → →
A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar → →
A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 → →
A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) → →
A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov → →
A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär → →
A 8 Anmälningspliktiga åtgärder → →
A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder → →

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov → →
A 11 Förhandsbesked → →
A 12 Villkorsbesked → →
A 13 Ingripandebesked → →
A 14 Extra arbetsplatsbesök → →
A 15 Upprättande av nybyggnadskarta → →
A 16 Utstakning → →
A 17 Lägeskontroll → →
A 18 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) → →
A 19 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder → →
A 20 Avslag → →
A 21 Avskrivning → →
A 22 Avvisning → →



A

A 1

Avgift
A 1.1 Planenligt 30 429 kr
A 1.2 Avviker från detaljplan 36 064 kr
A 1.3 Utanför detaljplan med 

förhandsbesked
32 683 kr

A 1.4 Utanför detaljplan utan 
förhandsbesked

39 445 kr

A 1.5 4 h tillägg där kulturmiljöfrågor 
prövas

4 508 kr

A 1.6 Planenligt 28 175 kr
A 1.7 Avviker från detaljplan 33 810 kr
A 1.8 Utanför detaljplan med 

förhandsbesked
30 429 kr

A 1.9 Utanför detaljplan utan 
förhandsbesked

37 191 kr

A 1.10 4 h tillägg där kulturmiljöfrågor 
prövas

4 508 kr

A 1.11 Planenligt 21 413 kr
A 1.12 Avviker från detaljplan 25 921 kr
A 1.13 Utanför planlagt område 27 048 kr
A 1.14 2 h tillägg där kulturmiljöfrågor 

prövas
2 254 kr

A 1.15 Planenligt 11 270 kr
A 1.16 Avviker från detaljplan 15 778 kr
A 1.17 Utanför planlagt områd 16 905 kr
A 1.18 2 h tillägg där kulturmiljöfrågor 

prövas
2 254 kr

A 1.19 Planenligt 21 413 kr
A 1.20 Avviker från detaljplan 25 921 kr
A 1.21 Utanför planlagt område 27 048 kr
A 1.22 2 h tillägg där kulturmiljöfrågor pröva 2 254 kr
A 1.23 Planenligt 11 270 kr
A 1.24 Avviker från detaljplan 15 778 kr
A 1.25 Utanför planlagt område 16 905 kr
A 1.26 2 h tillägg där kulturmiljöfrågor 

prövas
2 254 kr

Ärendetyp
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset.

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Taxetabeller för lov, anmälan mm
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och timdebitering, se 
kommunens taxebestämmelser.

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 
21054:2020.

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader

Med PBL  avses plan- och bygglagen (2010:900). 

Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet 
förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.  

Avviker från detaljplan:  Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser 
eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana 
äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet 
förhandsbesked.

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad  och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.



A 1.27 Planenligt Timdebitering
A 1.28 Avviker från detaljplan Timdebitering
A 1.29 Utanför planlagt område Timdebitering
A 1.30 Ansökan där kulturmiljöfrågor 

prövas
Timdebitering

A 1.31 Planenligt 9 016 kr
A 1.32 Avviker från detaljplan 11 270 kr
A 1.33 Utanför planlagt område 10 143 kr
A 1.34 2 h tillägg där kulturmiljöfrågor 

prövas
2 254 kr

Ändring, utan tekniskt samråd, t.ex. 
fasadändring

Ändring, med tekniskt samråd



A 2

Avgift
A 2.1 Planenligt 27 048 kr
A 2.2 Avviker från detaljplan 33 810 kr
A 2.3 Utanför planlagt område 40 572 kr
A 2.4 Planenligt 18 032 kr
A 2.5 Avviker från detaljplan 24 794 kr
A 2.6 Utanför planlagt område 31 556 kr
A 2.7 Planenligt 45 080 kr
A 2.8 Avviker från detaljplan 49 588 kr
A 2.9 Utanför planlagt område 49 588 kr

A 2.10 Planenligt 83 398 kr
A 2.11 Avviker från detaljplan 87 906 kr
A 2.12 Utanför planlagt område 87 906 kr
A 2.13 Planenligt 128 478 kr
A 2.14 Avviker från detaljplan 134 113 kr
A 2.15 Utanför planlagt område 134 113 kr
A 2.16 Planenligt 161 161 kr
A 2.17 Avviker från detaljplan 166 796 kr
A 2.18 Utanför planlagt område 166 796 kr
A 2.19 Planenligt 16 905 kr
A 2.20 Avviker från detaljplan 20 286 kr
A 2.21 Planenligt 10 143 kr
A 2.22 Avviker från detaljplan 13 524 kr
A 2.23 Planenligt Timdebitering
A 2.24 Avviker från detaljplan Timdebitering
A 2.25 Utanför planlagt område Timdebitering
A 2.26 Planenligt Timdebitering
A 2.27 Avviker från detaljplan Timdebitering
A 2.28 Utanför planlagt område Timdebitering

All övrig ändring, med tekniskt samråd. Till 
exempel ändrad användning.

Nybyggnad/tillbyggnad av inredd lokal eller 
flerbostadshus 300-1000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad/tillbyggnad av inredd lokal eller 
flerbostadshus 1000-2000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad/tillbyggnad av inredd lokal eller 
flerbostadshus ≥2001 kvm (BTA+OPA)

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller 
tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Fasadändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd

Ärendetyp
Nybygnad/tillbyggnad av enkel oinredd lokal 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd

Nybyggnad/tillbyggnad av enkel oinredd lokal 
max 300 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Nybyggnad/tillbyggnad av inredd lokal eller 
flerbostadshus  0-300 kvm (BTA+OPA)

All övrig ändring, utan tekniskt samråd. Till 
exempel ändrad användning.



A 3

Avgift
A 3.1 9 016 kr

A 3.2 11 270 kr

A 3.3 14 651 kr

A 3.4 1 691 kr

A 3.5 1 691 kr

A 4
Avgift

A 4.1 Timdebitering

A 4.2 Timdebitering

A 4.3 Timdebitering

A 4.4 Timdebitering

A 4.5 Timdebitering

A 4.6 Timdebitering

A 4.7 Timdebitering

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning som är planstridig

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som 
a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är 
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har 
en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn



A 5

Avgift
A 5.1 Planenligt 13 524 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 15 778 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 15 778 kr

A 5.4 Planenligt 6 762 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 9 016 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 9 016 kr

A 5.7 Planenligt 13 524 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 15 778 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 15 778 kr

A 5.10 Planenligt 6 762 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 9 016 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 9 016 kr

A 5.13 Planenligt 10 143 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 13 524 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 13 524 kr

A 6

Avgift
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov. Avgift tas ut för nedlagt arbete 

i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 7

Avgift
A 7.1 Avgift tas ut för nedlagt arbete 

i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller plank, med 
tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller plank, utan 
tekniskt samråd



A 8

Avgift
A 8.1 9 580 kr
A 8.2 7 326 kr
A 8.3 12 961 kr

A 8.4 6 199 kr

A 8.5 10 707 kr

A 8.6 7 326 kr

A 8.7 10 707 kr
A 8.8 7 326 kr
A 8.9 10 707 kr

A 8.10 7 326 kr

A 8.11 10 707 kr

A 8.12 7 326 kr

A 8.13 10 707 kr

A 8.14 7 326 kr

A 8.15 10 707 kr

A 8.16 7 326 kr

A 8.17 12 961 kr

A 8.18 7 326 kr

A 8.19 14 088 kr

A 8.20 8 453 krNybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Anmälningspliktiga åtgärder

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, utan tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd
Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

Ärendetyp

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd



A 8.21 14 088 kr

A 8.22 6 762 kr

A 8.23 14 088 kr

A 8.24 7 326 kr

A 8.25 10 707 kr

A 8.26 7 326 kr

A 8.27 14 088 kr

A 8.28 6 762 kr

A 8.29 14 088 kr

A 8.30 6 762 kr

A 8.31 14 088 kr

A 8.32 6 762 kr

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, med tekniskt samråd

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, utan tekniskt samråd

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)



A 9

Avgift
A 9.1 15 778 kr
A 9.2 18 032 kr
A 9.3 9 016 kr
A 9.4 11 270 kr

A 10

Avgift
A 10.1 11 270 kr
A 10.2 9 016 kr
A 10.3 4 508 kr

A 11

Avgift
A 11.1 Inom planlagt område 15 778 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 22 540 kr

A 12

Avgift
A 12.1 Timdebitering

A 13

Avgift
A 13.1 Timdebitering

A 14

Avgift
A 14.1 2 254 kr

Förhandsbesked

Villkorsbesked

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd, planstridigt
Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd, planstridig

Förhandsbesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp
Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

4 h tillägg där kulturmiljöfrågor prövas

Villkorsbesked

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Extra arbetsplatsbesök

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp



A 15

Avgift
A 15.1 Inom planlagt område 9 016 kr

A 15.2 Utanför planlagt område 6 762 kr

A 15.3 Inom planlagt område 11 834 kr

A 15.4 Utanför planlagt område 9 016 kr

A 15.5 Inom planlagt område Debiteras per timme

A 15.6 Utanför planlagt område Debiteras per you timme

A 15.7 Inom planlagt område 5 072 kr
A 15.8 Utanför planlagt område 3 945 kr

Ärendetyp

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 5001-10000 
kvm

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

Upprättande av nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 10001 
kvm



A 16

Avgift

A 16.1 Grovutstakning 5 072 kr

A 16.2 Finutstakning 8 453 kr

A 16.3 Grovutstakning 2 818 kr

A 16.4 Finutstakning 6 199 kr

A 16.5 Grovutstakning 225 kr

A 16.6 Finutstakning 338 kr
A 16.7 3 381 kr

A 17

Avgift

A 17.1 Huvudbyggnad, 1-4 punkter Lägskontroll 4 508 kr

A 17.2 Tillbyggnad eller komplementbyggnad, 1-4 punkter Lägskontroll 2 818 kr

A 17.3 Tillägg per punkt utöver de fyra första Lägskontroll 217 kr

Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle

Ärendetyp

Nybyggnad, 1-4 punkter

Utstakning

Tillägg per punkt utöver de fyra första

Tillbyggnad eller komplementbyggnad, 1-4 
punkter

Lägeskontroll

Ärendetyp



A 18

Avgift

A 18.1
I enlighet med tillämplig tabell

A 18.2
Timdebitering

A 19

Avgift

A 19.1

A 20
Avgift

A 20.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 21

Avgift
A 21.1 Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt arbete 

i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 22
Avgift

A 22.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Ärendetyp

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i 
någon av taxans övriga tabeller

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp
Avvisning

Ärendetyp

Avslag

Avskrivning

Ärendetyp
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bygglovsprövning 
(Skede 1)

Varav 
startbesked 

(Skede 2)

A 1.1 Planenligt 1 9 1 4 2 4 4 1 1 27 30 429 kr 12 397 kr 18 032 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 1 14 1 4 2 4 4 1 1 32 36 064 kr 18 032 kr 18 032 kr

A 1.3 Utanför detaljplan med 
förhandsbesked 1 11 1 4 2 4 4 1 1 29 32 683 kr 14 651 kr 18 032 kr

A 1.4 Utanför detaljplan utan 
förhandsbesked 1 17 1 4 2 4 4 1 1 35 39 445 kr 21 413 kr 18 032 kr

A 1.5 4 h tillägg där 
kulturmiljöfrågor prövas 4 4 4 508 kr 4 508 kr 0 kr

A 1.6 Planenligt 1 8 1 3 2 4 4 1 1 25 28 175 kr 11 270 kr 16 905 kr

A 1.7 Avviker från detaljplan 1 13 1 3 2 4 4 1 1 30 33 810 kr 16 905 kr 16 905 kr

A 1.8 Utanför detaljplan med 
förhandsbesked 1 10 1 3 2 4 4 1 1 27 30 429 kr 13 524 kr 16 905 kr

A 1.9 Utanför detaljplan utan 
förhandsbesked 1 16 1 3 2 4 4 1 1 33 37 191 kr 20 286 kr 16 905 kr

A 1.10 4 h tillägg där 
kulturmiljöfrågor prövas 4 4 4 508 kr 4 508 kr 0 kr

A 1.11 Planenligt 1 6 1 2 2 2 3 1 1 19 21 413 kr 9 016 kr 12 397 kr

A 1.12 Avviker från detaljplan 1 10 1 2 2 2 3 1 1 23 25 921 kr 13 524 kr 12 397 kr

A 1.13 Utanför planlagt område 1 11 1 2 2 2 3 1 1 24 27 048 kr 14 651 kr 12 397 kr

A 1.14 2 h tillägg där 
kulturmiljöfrågor prövas 2 2 2 254 kr 2 254 kr 0 kr

A 1.15 Planenligt 1 6 1 1 1 10 11 270 kr 9 016 kr 2 254 kr

A 1.16 Avviker från detaljplan 1 10 1 1 1 14 15 778 kr 13 524 kr 2 254 kr

A 1.17 Utanför planlagt område 1 11 1 1 1 15 16 905 kr 14 651 kr 2 254 kr

A 1.18 2 h tillägg där 
kulturmiljöfrågor prövas 2 2 2 254 kr 2 254 kr 0 kr

A 1.19 Planenligt 1 6 1 2 2 2 3 1 1 19 21 413 kr 9 016 kr 12 397 kr

A 1.20 Avviker från detaljplan 1 10 1 2 2 2 3 1 1 23 25 921 kr 13 524 kr 12 397 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 1 11 1 2 2 2 3 1 1 24 27 048 kr 14 651 kr 12 397 kr

A 1.22 2 h tillägg där 
kulturmiljöfrågor prövas 2 2 2 254 kr 2 254 kr 0 kr

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

TidsuppskattningA 1

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra bygglovpliktiga och 
anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma 
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder. I 
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra bygglovpliktiga och 
anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma 
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 
samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt 
samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd



A 1.23 Planenligt 1 6 1 1 1 10 11 270 kr 9 016 kr 2 254 kr

A 1.24 Avviker från detaljplan 1 10 1 1 1 14 15 778 kr 13 524 kr 2 254 kr

A 1.25 Utanför planlagt område 1 11 1 1 1 15 16 905 kr 14 651 kr 2 254 kr

A 1.26 2 h tillägg där 
kulturmiljöfrågor prövas 2 2 2 254 kr 2 254 kr 0 kr

A 1.27 Planenligt 0 Timdebitering 0 kr 0 kr

A 1.28 Avviker från detaljplan 0 Timdebitering 0 kr 0 kr

A 1.29 Utanför planlagt område 0 Timdebitering 0 kr 0 kr

A 1.30 Ansökan där kulturmiljöfrågor 
prövas 0 Timdebitering 0 kr 0 kr

A 1.31 Planenligt 1 4 1 1 1 8 9 016 kr 6 762 kr 2 254 kr

A 1.32 Avviker från detaljplan 1 6 1 1 1 10 11 270 kr 9 016 kr 2 254 kr

A 1.33 Utanför planlagt område 1 5 1 1 1 9 10 143 kr 7 889 kr 2 254 kr

A 1.34 2 h tillägg där 
kulturmiljöfrågor prövas 2 2 2 254 kr 2 254 kr 0 kr

Ändring, med tekniskt samråd

Ändring, utan tekniskt samråd, t.ex. fasadändring

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd
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bygglovsprövning 
(Skede 1)

Varav startbesked 
(Skede 2)

A 2.1 Planenligt 1 9 1 3 2 3 3 1 1 24 27 048 kr 12 397 kr 14 651 kr

A 2.2 Avviker från detaljplan 1 15 1 3 2 3 3 1 1 30 33 810 kr 19 159 kr 14 651 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 1 21 1 3 2 3 3 1 1 36 40 572 kr 25 921 kr 14 651 kr

A 2.4 Planenligt 1 9 1 3 1 1 16 18 032 kr 12 397 kr 5 635 kr

A 2.5 Avviker från detaljplan 1 15 1 3 1 1 22 24 794 kr 19 159 kr 5 635 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 1 21 1 3 1 1 28 31 556 kr 25 921 kr 5 635 kr

A 2.7 Planenligt 1 12 1 8 4 8 4 1 1 40 45 080 kr 15 778 kr 29 302 kr

A 2.8 Avviker från detaljplan 1 16 1 8 4 8 4 1 1 44 49 588 kr 20 286 kr 29 302 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 1 16 1 8 4 8 4 1 1 44 49 588 kr 20 286 kr 29 302 kr

A 2.10 Planenligt 1 24 1 12 6 16 8 5 1 74 83 398 kr 29 302 kr 54 096 kr

A 2.11 Avviker från detaljplan 1 28 1 12 6 16 8 5 1 78 87 906 kr 33 810 kr 54 096 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 1 28 1 12 6 16 8 5 1 78 87 906 kr 33 810 kr 54 096 kr

A 2.13 Planenligt 1 40 1 20 10 20 12 9 1 114 128 478 kr 47 334 kr 81 144 kr

A 2.14 Avviker från detaljplan 1 45 1 20 10 20 12 9 1 119 134 113 kr 52 969 kr 81 144 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 1 45 1 20 10 20 12 9 1 119 134 113 kr 52 969 kr 81 144 kr

A 2.16 Planenligt 1 45 1 24 16 24 16 15 1 143 161 161 kr 52 969 kr 108 192 kr

A 2.17 Avviker från detaljplan 1 50 1 24 16 24 16 15 1 148 166 796 kr 58 604 kr 108 192 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 1 50 1 24 16 24 16 15 1 148 166 796 kr 58 604 kr 108 192 kr

A 2.19 Planenligt 1 4 1 2 1 2 2 1 1 15 16 905 kr 6 762 kr 10 143 kr

A 2.20 Avviker från detaljplan 1 7 1 2 1 2 2 1 1 18 20 286 kr 10 143 kr 10 143 kr

A 2.21 Planenligt 1 4 1 1 1 1 9 10 143 kr 6 762 kr 3 381 kr

A 2.22 Avviker från detaljplan 1 7 1 1 1 1 12 13 524 kr 10 143 kr 3 381 kr

A 2.23 Planenligt 0 Timdebitering 0 kr 0 kr

A 2.24 Avviker från detaljplan 0 Timdebitering 0 kr 0 kr

A 2.25 Utanför planlagt område 0 Timdebitering 0 kr 0 kr

A 2.26 Planenligt 0 Timdebitering 0 kr 0 kr

A 2.27 Avviker från detaljplan 0 Timdebitering 0 kr 0 kr

A 2.28 Utanför planlagt område 0 Timdebitering 0 kr 0 kr

All övrig ändring, med tekniskt samråd. Till 
exempel ändrad användning.

All övrig ändring, utan tekniskt samråd. Till 
exempel ändrad användning.

Nybyggnad/tillbyggnad av inredd lokal eller 
flerbostadshus ≥2001 kvm (BTA+OPA)

Fasadändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd

Ärendetyp

Nybyggnad/tillbyggnad av inredd lokal eller 
flerbostadshus 300-1000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad/tillbyggnad av inredd lokal eller 
flerbostadshus 1000-2000 kvm (BTA+OPA)

A 2 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Nybygnad/tillbyggnad av enkel oinredd lokal 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd

Nybyggnad/tillbyggnad av enkel oinredd lokal 
max 300 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd

Nybyggnad/tillbyggnad av inredd lokal eller 
flerbostadshus  0-300 kvm (BTA+OPA)
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bygglovsprövning 
(Skede 1)

Varav 
startbesked 

(Skede 2)

A 3.1
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning 
med liten omgivningspåverkan 1 3 1 2 1 8 9 016 kr 5 635 kr 3 381 kr

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning 
med stor omgivningspåverkan 1 5 1 2 1 10 11 270 kr 7 889 kr 3 381 kr

A 3.3
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning 
som är planstridig 1 8 1 2 1 13 14 651 kr 11 270 kr 3 381 kr

A 3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver 
den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 
ljusanordningar 2 2 1 691 kr 1 691 kr 0 kr

A 3.5

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den 
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 
ljusanordningar 2 2 1 691 kr 1 691 kr 0 kr

Ärendetyp

A 3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Tidsuppskattning



← Till Översikt

Avgift

A 4.1 Timdebitering

A 4.2 Timdebitering

A 4.3 Timdebitering

A 4.4 Timdebitering

A 4.5 Timdebitering

A 4.6 Timdebitering

A 4.7 Timdebitering

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, 
tunnelbana eller gruvdrift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska 
produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) 
placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) 
har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Ärendetyp

A 4 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med 
liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
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(Skede 2)

A 5.1 Planenligt 1 2 1 1 1 2 2 1 1 12 13 524 kr 4 508 kr 9 016 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 15 778 kr 6 762 kr 9 016 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 15 778 kr 6 762 kr 9 016 kr

A 5.4 Planenligt 1 2 1 1 1 6 6 762 kr 4 508 kr 2 254 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 1 4 1 1 1 8 9 016 kr 6 762 kr 2 254 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 1 4 1 1 1 8 9 016 kr 6 762 kr 2 254 kr

A 5.7 Planenligt 1 2 1 1 1 2 2 1 1 12 13 524 kr 4 508 kr 9 016 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 15 778 kr 6 762 kr 9 016 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 15 778 kr 6 762 kr 9 016 kr

A 5.10 Planenligt 1 2 1 1 1 6 6 762 kr 4 508 kr 2 254 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 1 4 1 1 1 8 9 016 kr 6 762 kr 2 254 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 1 4 1 1 1 8 9 016 kr 6 762 kr 2 254 kr

A 5.13 Planenligt 1 2 1 2 2 1 9 10 143 kr 4 508 kr 5 635 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 1 5 1 2 2 1 12 13 524 kr 7 889 kr 5 635 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 1 5 1 2 2 1 12 13 524 kr 7 889 kr 5 635 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser utomhus, med tekniskt 
samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt 
samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig ändring av 
transformatorstation

Ärendetyp

A 5 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig ändring av mur eller 
plank, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig ändring av mur eller 
plank, utan tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser 
utomhus och transformatorstationer)
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A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov.
Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp
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A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär

Avgift tas ut för nedlagt arbete i 
enlighet med tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Tidsuppskattning

Ärendetyp

A 7 Tidsuppskattning

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

A 6
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A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 1 1 0,5 2 1 0 2 1 8,5 9 580 kr

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 1 2 0,5 1 1 1 6,5 7 326 kr

A 8.3
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har 
undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd 1 1 0,5 2 1 2 2 1 1 11,5 12 961 kr

A 8.4
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har 
undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 1 1 0,5 1 1 1 5,5 6 199 kr

A 8.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd 1 1 0,5 2 1 1 1 1 1 9,5 10 707 kr

A 8.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 1 1 0,5 2 1 1 6,5 7 326 kr

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 1 1 0,5 2 1 1 1 1 1 9,5 10 707 kr

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 1 1 0,5 2 1 1 6,5 7 326 kr

A 8.9
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med 
tekniskt samråd 1 1 0,5 2 1 1 1 1 1 9,5 10 707 kr

A 8.10
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan 
tekniskt samråd 1 1 0,5 2 1 1 6,5 7 326 kr

A 8.11
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 
tekniskt samråd 1 1 0,5 2 1 1 1 1 1 9,5 10 707 kr

A 8.12
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 
tekniskt samråd 1 1 0,5 2 1 1 6,5 7 326 kr

A 8.13
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 1 1 0,5 2 1 1 1 1 1 9,5 10 707 kr

A 8.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan 
tekniskt samråd 1 1 0,5 2 1 1 6,5 7 326 kr

A 8.15
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, med tekniskt samråd 1 1 0,5 2 1 1 1 1 1 9,5 10 707 kr

A 8.16
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, utan tekniskt samråd 1 1 0,5 2 1 1 6,5 7 326 kr

Ärendetyp

A 8 Tidsuppskattning

Anmälningspliktiga åtgärder



A 8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 
kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre 
föreskrifter, med tekniskt samråd

1 2 0,5 3 1 1 1 1 1 11,5 12 961 kr

A 8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 
kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre 
föreskrifter, utan tekniskt samråd

1 2 0,5 1 1 1 6,5 7 326 kr

A 8.19
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 
samråd 1 3 0,5 2 1 2 1 1 1 12,5 14 088 kr

A 8.20
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt 
samråd 1 3 0,5 1 1 1 7,5 8 453 kr

A 8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad) 1 2 0,5 2 1 2 2 1 1 12,5 14 088 kr

A 8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad) 1 2 0,5 0,5 1 1 6 6 762 kr

A 8.23

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 1 2 0,5 2 1 2 2 1 1 12,5 14 088 kr

A 8.24

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 1 2 0,5 1 1 1 6,5 7 326 kr

A 8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL 
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4 a § PBL, med tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av 
komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

1 2 0,5 2 1 1 1 1 9,5 10 707 kr

A 8.26

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL 
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4 a § PBL, utan tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av 
komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

1 2 0,5 1 1 1 6,5 7 326 kr

A 8.27
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 
st. 1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 1 2 0,5 2 1 2 2 1 1 12,5 14 088 kr

A 8.28
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 
st 1 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 1 2 0,5 0,5 1 1 6 6 762 kr

A 8.29
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 
st. 2 PBL, med tekniskt samråd (attefallstakkupa) 1 2 0,5 2 1 2 2 1 1 12,5 14 088 kr

A 8.30
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 
st. 2 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstakkupa) 1 2 0,5 0,5 1 1 6 6 762 kr

A 8.31
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som 
avses i 9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd 1 2 0,5 2 1 2 2 1 1 12,5 14 088 kr

A 8.32
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som 
avses i 9 kap. 4 c § PBL, utan tekniskt samråd 1 2 0,5 0,5 1 1 6 6 762 kr
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bygglovsprövning 
(Skede 1)

Varav 
startbesked 

(Skede 2)

A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 1 5 1 2 1 1 1 1 1 14 15 778 kr 7 889 kr 7 889 kr

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd, planstridigt 1 7 1 2 1 1 1 1 1 16 18 032 kr 10 143 kr 7 889 kr

A 9.3 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 1 3 1 1 1 1 8 9 016 kr 5 635 kr 3 381 kr

A 9.4 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd, planstridig 1 5 1 1 1 1 10 11 270 kr 7 889 kr 3 381 kr
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bygglovsprövning 
(Skede 1)

Varav 
startbesked 

(Skede 2)

A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 1 3 1 2 1 1 1 10 11 270 kr 5 635 kr 5 635 kr

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 1 3 1 1 1 1 8 9 016 kr 5 635 kr 3 381 kr

A 10.3 4 h tillägg där kulturmiljöfrågor prövas 4 4 4 508 kr 4 508 kr 0 kr

Ärendetyp

A 9 Tidsuppskattning

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp

A 10 Tidsuppskattning

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov
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A 11.1 Inom planlagt 
område 1 11 1 1 14 15 778 kr

A 11.2 Utanför planlagt 
område 1 17 1 1 20 22 540 kr

Avgift

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

Avgift

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering

Ärendetyp

A 13 Tidsuppskattning

Ingripandebesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Förhandsbesked

A 11 Tidsuppskattning

Förhandsbesked

A 12 Tidsuppskattning

Villkorsbesked



← Till Översikt

Utförande Summa tid Avgift

A 14.1
Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per 
styck 2 2 2 254 kr

A 14 Tidsuppskattning

Extra arbetsplatsbesök

Ärendetyp
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A 15.1 Inom planlagt område 1 2 5 1 8 9 016 kr

A 15.2 Utanför planlagt område 1 1 4 0,5 6 6 762 kr

A 15.3 Inom planlagt område 1 2,5 7 0,5 10,5 11 834 kr

A 15.4 Utanför planlagt område 1 1 6 0,5 8 9 016 kr

A 15.5 Inom planlagt område Debiteras per 
timme

A 15.6 Utanför planlagt område Debiteras per 
you timme

A 15.7 Inom planlagt område 1 1 3 0,5 4,5 5 072 kr

A 15.8 Utanför planlagt område 1 0,5 2 0,5 3,5 3 945 kr
Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 10001 kvm

Ärendetyp

A 15 Tidsuppskattning

Upprättande av nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 5001-10000 
kvm



← Till Översikt

St
ar

t a
v 

är
en

de

Fö
rb

er
ed

an
de

 
ar

be
te

M
ät

ni
ng

Av
sl

ut
 a

v 
är

en
de Summa tid Avgift

A 16.1 Grovutstakning 1 1 3 4,5 5 072 kr

A 16.2 Finutstakning 1 1 6 7,5 8 453 kr

A 16.3 Grovutstakning 1 0,5 2 2,5 2 818 kr

A 16.4 Finutstakning 1 0,5 5 5,5 6 199 kr

A 16.5 Grovutstakning 0 0,2 225 kr

A 16.6 Finutstakning 0 0,3 338 kr

A 16.7 Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle 3 3 3 381 kr

Tillägg per punkt utöver de fyra första

Ärendetyp

A 16 Tidsuppskattning

Utstakning

Nybyggnad, 1-4 punkter

Tillbyggnad eller komplementbyggnad, 1-4 punkter
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A 17.1 Huvudbyggnad, 1-4 punkter Lägskontroll 1 1 2,5 4 4 508 kr

A 17.2 Tillbyggnad eller komplementbyggnad, 1-4 punkter Lägskontroll 1 0,5 1,5 2,5 2 818 kr

A 17.3 Tillägg per punkt utöver de fyra första Lägskontroll 0,2 0,2 225 kr

A 17 Tidsuppskattning

Lägeskontroll
Ärendetyp



← Till Översikt

Avgift

A 18.1
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller I enlighet med tillämplig tabell

A 18.2
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller Timdebitering

Avgift

A 19.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering 

Avgift

A 20.1 Avslag
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Avgift 

A 21.1 Avskrivning
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

A 18 Tidsuppskattning

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

A 19 Tidsuppskattning

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

A 21 Tidsuppskattning

Avskrivning

A 20 Tidsuppskattning

Avslag

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp



Avgift

A 22.1 Avvisning
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Ärendetyp

A 22 Tidsuppskattning

Avvisning



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

 
§225 KS/2022:1665 
Indexuppräkning av bygglovtaxa 2023 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Indexuppräkna timavgiften för att kompensera ökade kostnader samt en indexuppräkning med 
PKV (prisindex för kommunal verksamhet) till 1 127 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-10 § 122 att med stöd av 12 kap. 10 § Plan- och 
bygglagen (PBL) anta ny bygglovstaxa och ersätta ”Taxa enligt plan- och bygglagen” i de delar 
som rör miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, och att timavgiften fastställs till 1 062 kronor 
för 2021, samt att miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter 
besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV 
som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  

Timtaxan för 2023 justeras från 1087 kronor till 1 127 kronor utifrån prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 

Då kommunfullmäktige beslutade 2022-02-10 § 4 bland annat att anta förslag till ändringar av 
miljö- och byggnadsnämndens reglemente. 

Ändringen innebär bland annat att miljö- och byggnadsnämnden blir än mer renodlade 
myndighetsnämnder och frågor som inte handlar om myndighetsutövning mot enskild eller mot 
kommunens egna verksamheter, hänvisas till kommunstyrelsen. Därav hanteras taxan av 
kommunstyrelsen numera. Miljö och byggnadsnämnden kan därför inte besluta om att justera 
avgiftsbeloppen enligt PKV. Det blir därför kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-30 
Bygglov – taxa 2023  
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Indexuppräkna timavgiften för att kompensera ökade kostnader samt en indexuppräkning med 
PKV (prisindex för kommunal verksamhet) till 1 127 kronor.  
 
Michael Relfsson (FO) yrkar att kommunstyrelsen inte ska indexuppräkna bygglovtaxan för 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling 
beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut. 
 



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

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Enhetschef byggenheten 
 

 

 
 
 



   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  

 

Miljö- och 
byggnadsnämndens 

prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen (2018:396) 

2023 
Taxa 

 

  



Miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
(2018:396) 2023 - Taxa

2

Innehåll 

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen (2018:396) 2023 3 

Inledande bestämmelser 3 

Timtaxa 3 

Avgift med anledning av anmälan 4 

Avgift för tillsyn i övrigt 4 

Nedsättning av avgift 4 

Avgiftens erläggande 4 

Verkställighet med mera 4 

  



Miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
(2018:396) 2023 - Taxa

3

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. 



Miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
(2018:396) 2023 - Taxa

4

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. 



Miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
(2018:396) 2023 - Taxa

6

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.
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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 
 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-10-28 KS/2022:1674 
 
 

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

Indexuppräkning av taxa för tillsyn av handel med receptfria läkemedel 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Indexuppräkna timtaxan 1 142 kronor/timma för tillsyn och prövning av 
receptfria läkemedel 2023 enligt prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som 
i oktober 2022 är 3,7 %, daterad 2022-10-28. 

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

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



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-10-28 KS/2022:1674

Kommunfullmäktige får också besluta att en taxa ska gälla omedelbart. Stöd för 
omedelbart ikraftträdande finns i 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808), 1 kap 2 § och 9 kap 
5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning eller tillsyn innebär det att 
den verksamheten behöver skattefinansieras. 

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

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

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Administrativa enheten 
Sektorchef 
Miljöchef 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Ulrika Marklund 
Miljöchef
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Taxa för tillsyn av handel med receptfria läkemdel 

Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). 

Avgiftsskyldighet 
2 § Avgiftsskydig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen 
om handel med vissa läkemedel (2009:730). 

3 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge 
och prisindex för kommunal verksamhet, PKV, oktober månad året för det år 
taxan börjar gälla. 

Kommunstyrelsen får för varje kalender år (avgiftsår) därefer besluta att höja 
timavgiten med den procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges 
Kommuner och Regioners webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Vid indexuppräkning äger kommunstyrelesn rätt att avrunda avgiften till högre 
eller lägre närmast hela tiotal kronor. 

Timtaxa 
4 § Vid tillämpning av denna taxa för kontroll över näringsidkare som bedriver 
detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfia läkemedel är timtaxan 
1 142 kronor/timme. Avgiftsuttaget sker i förhållande till den faktiskt nedlagda 
kontrolltiden i varje ärende enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Avgiftens erläggande 
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och 
byggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i betslutet om avgift 
eller i räkning 

Nedsättning av avgift 
6 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnadsnämnden i det enskilda 
fallet – med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga 
omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften. 
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Verkställighetsfrågor med mera 
7 § Miljö- och byggnadnämndens beslut om avgift får överklagas hos 
förvaltningsrätten. 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-11-15 
 

 
§227 KS/2022:1674 
Indexuppräkning av taxa för tillsyn av receptfria läkemedel 2023 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Indexuppräkna timtaxan 1 142 kronor/timma för tillsyn och prövning av receptfria 
läkemedel 2023 enligt prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som i oktober 2022 är 
3,7 %, daterad 2022-10-28. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Varje år genomförs en översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan med syfte att 
hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan för tillsyn och prövning av 
receptfria läkemedel baseras på en timtaxa som multipliceras med avgiftsunderlaget. 
 
Timtaxan för läkemedelstillsynen har inte indexreglerats sedan 2019. Det generella underlaget för 
timtaxan har reviderats och konstaterats ha en eftersläpning gällande lönekostnaderna. Den 
genomsnittliga lönekostnaden har ökat beräknat per genomsnittlig handläggare för 2022. Det 
motsvarar cirka 38 000 kronor/månad och PO-kostnader. Främst är det de gemensamma 
kostnaderna som har ökat mot tidigare beräkning genom en uppräkning av 
administrationskostnader inklusive kostnad för chef. 
 
Timkostnaden med det nya underlaget och en indexuppräkning blir 1 142 kronor/ 
timma för 2023. 
 
Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta 
avgifterna med den procentsatsen för innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal 
verksamhet, PKV. 
 
Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad från föregående år samt att taxan 
gäller från och med 1 januari 2023. 
 
Av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808), och av § kap 2 § förordning (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunfullmäktige får meddela föreskrifter 
om avgift för myndighetens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt 
föreskrifter som meddelats med stöd av balken samt prövning och tillsyn med anledning av EU-
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområden. 
 
Kommunfullmäktige får också besluta att en taxa ska gälla omedelbart. Stöd för omedelbart 
ikraftträdande finns i 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808), 1 kap 2 § och 9 kap 5 § förordningen 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning eller tillsyn innebär det att den 
verksamheten behöver skattefinansieras. 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-11-15 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
Taxa för tillsyn och prövning av receptbelagda läkemedel 2023, daterad 2022-10-28 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) förslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Indexuppräkna timtaxan 1 142 kronor/timma för tillsyn och prövning av receptfria 
läkemedel 2023 enligt prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som i oktober 2022 är 
3,7 %, daterad 2022-10-28. 

2. Taxan gäller från och med 2023-01-01. 
 
Michael Relfsson (FO) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inte indexuppräkna taxan för 
tillsyn och prövning av receptfria läkemedel 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling 
beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Administrativa enheten 
Sektorchef 
Miljöchef 
 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-10-28 KS/2022:1671 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Marina Uthberg 
telefon 0304-33 44 19 
e-post: marina.uthberg@orust.se

Indexuppräkning av timtaxa för prövning och offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Indexuppräkna den fasta timtaxan för offentlig kontroll till 1 340 kronor/timma 
och 1 070 kronor/timma för registrering, uppföljande kontroll och annan 
verksamhet enligt prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som i oktober 
2022 är 3,7 %, daterad 2022-10-28. 

2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023. 

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

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

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Administrativa enheten 
Sektorchef 
Miljöchef 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-10-28 KS/2022:1671

 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
 
Ulrika Marklund 
Miljöchef



   2022-10-28
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Taxa för prövning och offenligt kontroll inom livsmedelsområdet 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Orust kommuns kostnader för offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen 
(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och 
livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de 
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive 
förordning (2021:176) om avgifter för offenlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st livsmedelslagen 
jämställs med livmedel. 

Allmänna bestämmelser om avgift 
2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för 
nämndens offenliga kontroll och annan offenlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses 
varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk 
produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att 
beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk 
produktion överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och 
byggnadsnämnden efter handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 
5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de 
bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda 
kontrolltid. 

I 9-16 § finns särskilda bestämmelser för 

• registrering av anläggningar och verksamehter (9 §) 
• uppföljande kontroll (§ 10) 
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• utredning av klagomål (§ 11-12) 
• kostnader för korrigerande åtgärder (§ 13) 
• exportkontroll och utfärdande av exportintyg (§ 14) 
• importkontroll (§ 15) samt 
• avgift för inköp under dold identitet (§ 16) 

Timavgift 
6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften 1 340 kronor per timme 
kontrolltid. Timavgift 1 070 kronor per timme gäller vid uppföljande kontroll och 
klagomålskontroll och annan offentlig verksamhet som hör samman med sådan 
kontroll. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden 
har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt 
bestämmelserna i 7 a § om årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för 
årlig avgift (7 § §) eller kontrollintervall för verksamehten (7 b § ). 

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen av en livmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som 
framgår av det riskklassningsbeslut som beslutas av miljö- och 
byggnadsnämnden multipliceras med timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycker skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet 
enligt nämndens bedömning av anläggningens kontollbehov. 
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Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början. 

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende 
eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat 
följer av denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 
riskklassningsbeslut som fastställs av miljö- och byggnadsnämnden. 

Indexuppräkning 
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge 
och prisindex för kommunal verksamhet, PKV, oktober månad året före det år då 
taxan börjar gälla. 

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta 
att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) webbplats för oktober månad året före 
avgiftsåret. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift 
för en timme kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller den som anmäler en 
anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i 
kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som 
enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning 
med anledning av att den övergått till en ny aktör. 

Avgift för uppföljande kontroll 
10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig 
efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs 
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för att bedömna omfattning och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad 
eller för att verifiera att korrigerade åtgärder har vidtagits. 

 

Avgift för utredning av klagomål 
11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid 
enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören 
kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning 
(RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 
ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas, om det efter 
det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta 
åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, 
bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgift för korrigerande åtgärder 
13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande 
efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den 
bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämdnens faktiska 
utgifter som hänger smaman med åtgärden. 

Avgift för exportkontroll 
14 § För expertkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska 
en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 



Prövning och offenlig kontroll inom livsmedelsområdet - Taxa

7

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade 
anläggningen. 

Avgift för importkontroll 
15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredje land ska en avgift enligt 
6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som 
motsvarar nämndens nedlagda  kontrolltid för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § 
betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt 
nämndens övriga faktiska utgifter. 

Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar 
för livsmedlen. 

Avgift för köp under dold identitet 
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett 
livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande 
nämndens faktiska utgifter för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 
11-12 § tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan 
bekräftas. 

 

Justering av avgift i enskilt fall 
17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden i ett 
enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast 
ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel79.3 förordningen (EU) 
2017/625. 
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18 § Om den sammalagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och 
samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören 
under det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det 
enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 

Avgiftens erläggande 
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Orust kommun genom dess 
miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller i faktura. 

Överklaganden 
20 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
21 § Denna taxa träder i kraft 2023-01-01 och tillämpas  på ärenden som 
kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjas innan denna taxas 
ikraftträdande tillämpas på tidigare gälladne taxa. 

Avgift enlligt 7 a §  ska tas ut för 2022 från alla verksamheter som är registrerade 
när taxan träder ikraft. 

För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2022 tillämpas 7 b §. 

Avgift enligt 7 b § ska från och med 1 januari 2023 betalas av samtlig 
registrerade verksamheter. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 
2024. 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-11-15 
 

 
§228 KS/2022:1671 
Indexuppräkning av timtaxa för prövning och offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 2023 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Indexuppräkna den fasta timtaxan för offentlig kontroll till 1 340 kronor/timma och 
1 070 kronor/timma för registrering, uppföljande kontroll och annan verksamhet enligt 
prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som i oktober 2022 är 3,7 %, daterad 2022-
10-28. 

2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antogs av kommunfullmäktige 
2011-11 § 129. 
 
Bland annat beslutades att timavgiften för offentlig kontroll ska vara 1 290 kronor/ 
timme och att timavgiften för uppföljande kontroll, klagomålskontroll och annan offentlig 
kontroll som hör samman med sådan kontroll ska vara 1 030 kronor/timma. 
 
Det beslutades även att timavgiften i taxan är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och 
prisindex för kommunal verksamhet, PKV, oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja 
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges kommuner och 
regioners, SKR, webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 
 
De tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet, PKV, efter 
angiven basmånad oktober motsvarar + 3,7 %. Vid indexuppräkningen äger Miljö- och 
byggnadsnämnden rätt att avrunda avgiften till högre eller lägre närmast hela tiotal kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
Taxa för prövning av offentlig kontroll inom livsmedelsområdet daterad 2022-10-28. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) förslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Indexuppräkna den fasta timtaxan för offentlig kontroll till 1 340 kronor/timma och 
1 070 kronor/timma för registrering, uppföljande kontroll och annan verksamhet enligt 
prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som i oktober 2022 är 3,7 %, daterad 2022-
10-28. 

2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023. 
 
Michael Relfsson (FO) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inte indexuppräkna den fasta 
timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet för 2023. 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-11-15 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling 
beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Administrativa enheten 
Sektorchef 
Miljöchef 
 

 

 
 
 




