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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna delårsrapport april 2022 för Orust kommun.
Sammanfattning av ärendet
Delårsresultatet till och med april var för kommunen som helhet positivt och uppgick
till 30,3 miljoner kronor. Det var 14,6 miljoner kronor högre än föregående år och 41,3
miljoner kronor bättre än budgeterat resultat till och med april. Budgetavvikelsen för
perioden beror på ej upparbetade utan kommande kostnader inom sektorerna med 21,2
miljoner kronor samt ökade skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning om
11,7 miljoner kronor.
Helårsprognosen bedöms till ett överskott om 62,1 miljoner kronor. Det är 33,5
miljoner kronor högre än budgeterat resultat och 6 miljoner kronor bättre än prognosen
i februari. Skillnaden jämfört med februariprognosen förklaras främst av förbättrad
prognos för sektor lärande och sektor samhällsutveckling samt intäkter från försäljning
av mark vid industriområde Lunden. Budgetavvikelsen för helåret förklaras i huvudsak
av att skatteintäkter och generella statsbidrag ser ut att bli 28,1 miljoner kronor högre än
budgeten. Skatteintäkterna ökar med 15,5 miljoner kronor, vilket framförallt beror på
den positiva effekten på utvecklingen av sysselsättningen under 2021. Budgeten för 2022
gjordes klar i maj 2021 och den positiva effekten kom framförallt därefter.
Sektorerna redovisar sammantaget en prognos som är i balans med budget. Politisk
verksamhet redovisar en positiv helårsprognos på 0,4 miljoner kronor. Sektor ledning
och verksamhetsstöd redovisar en negativ helårsprognos på 0,4 miljoner kronor. Sektor
lärande redovisar en negativ helårsprognos på 1,1 miljoner kronor. Sektor omsorg
redovisar sammantaget en positiv helårsprognos på 0,8 miljoner kronor. Sektor
samhällsutveckling redovisar en positiv helårsprognos på 1,0 miljoner kronor.
Nettoinvesteringarna uppgick till 12,2 miljoner kronor för perioden till sista april.
Helårsprognosen beräknas till 140,9 miljoner kronor av budgeterade 171,3 miljoner
kronor. Budgetavvikelser för helåret beror på att några projekt flyttas fram av olika
anledningar samt att några projekt väntas få lägre utgifter än budgeterat.
Balanskravsresultatet uppfylls och bedömningen är att kommunen uppnår sin egen
definition av god ekonomisk hushållning avseende verksamhetsmål och finansiella mål.
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Delårsrapport april 2022
Välkommen att ta del av den första delårsrapporten för året, för perioden januari till april.
Syftet är att beskriva och förklara den ekonomiska utvecklingen för rapportperioden och
bedömningen för helåret. Utgångspunkten är att läsaren har tillgång till den senaste
årsredovisningen. Rapporten upprättas av kommunstyrelsen och överlämnas till fullmäktige
för godkännande.
Rapporten innehåller en förkortad förvaltningsberättelse med viktigare händelser och en
bedömning avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.
Förvaltningsberättelsen innehåller även en bedömning av hur helårsprognosen förhåller sig till
den budget som fastställts för den löpande verksamheten.
Räkenskaperna innehåller en redogörelse för kommunens ekonomiska utfall och ställning vid
periodens slut samt en bedömning av helårsprognosen med jämförelse mot föregående år och
budget
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Förenklad förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse
Sammanfattning av det ekonomiska resultatet och helårsprognosen
Kommunens resultat för perioden var positivt och uppgick till 30,3 mnkr. Det var 14,6 mnkr
bättre än föregående år och 41,3 mnkr bättre än budgeterat resultat till och med april.
Budgetavvikelsen för perioden beror på ej upparbetade utan kommande kostnader inom
sektorerna med 21,2 mnkr samt ökade skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning
om 11,7 mnkr.
Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 62,1 mnkr. Det är 33,5 mnkr högre än
budgeterat resultat och 5,9 mnkr bättre än prognosen i februari. Skillnaden jämfört med
februariprognosen förklaras främst av förbättrad prognos för sektor lärande och
samhällsutveckling samt intäkter från en försäljning av mark vid industriområde Lunden.
Budgetavvikelsen för året förklaras i huvudsak på att skatteintäkter och generella bidrag ser ut
att bli 28,1 mnkr högre än budgeten. Det beror framförallt på den positiva effekten på
utvecklingen av sysselsättningen under 2021. Budgeten för 2022 gjordes klar i maj 2021 och
den positiva effekten kom framförallt därefter. Sektorerna redovisar sammantaget en prognos
som är i balans med budget. Den största negativa budgetavvikelser för året redovisar sektor
lärande på 1,1 mnkr och den största positiva budgetavvikelsen redovisar sektor
samhällsutveckling på 1 mnkr. Övriga sektorer redovisar mindre budgetavvikelser.
Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 12,2 mnkr för perioden och bedöms till 140,9
mnkr i slutet av året av budgeten, som reviderats under perioden till 171,3 mnkr. Bland de
större investeringsutgifterna under året kan nämnas fortsatt arbete på VA-länk VästBroledningen, ombyggnation av Ellös avsloppsreningsverk och ombyggnad Ågården.
Balanskravsresultatet uppfylls och bedömningen är att kommunen uppnår sin egen definition
av god ekonomisk hushållning avseende verksamhetsmål och finansiella mål.
Covid-19
Under årets första månader så drabbades många medarbetare i nästan alla verksamheter av
Covid-smitta med svår bemanningssituation som följd. Det blev mycket mertid och övertid för
de som var i tjänst och kostnader för sjukfrånvaro blev därmed mycket hög.
Sektor omsorg har sett en ökning av kostnader som direkt kan relateras till utbrottet av Covid19, bland annat har priserna för skyddsutrustning ökat kraftigt. Ökningen gäller även
kostnader för försörjningsstöd, skyddsplaceringar på grund av våld i nära relation samt
kostnader för sjuklön.
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I sektorernas kostnadsprognoser ingår sjuklönekostnader för dag 2-14 under perioden. Staten
ersätter arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som översteg det normala till och med
mars månad. I helårsprognosen ingår ersättning för perioden december 2021-mars 2022 med
totalt 5,7 mnkr. Det kan jämföras med ersättningen för nio månader under 2021 som uppgick
till 5,5 mnkr.
I slutet av perioden har pandemin klingat av och fokus har lagts på andra verksamhetsfrågor
än de som är kopplade till pandemin. Förskolorna och skolorna i kommunen har under
vårterminen kunnat återgå till ordinarie verksamhet och lämnat pandemin bakom sig.
Nationella prov genomförs enligt plan, vilket inte skett under de sista två åren.
Andra väsentliga händelser
Kriget i Ukraina bröt ut i februari och flera verksamheter fick ställa om, alla sektorer har varit
berörda på olika sätt. På grund av väntad flyktingström till Sverige gavs uppdrag till
kommunerna att rusta för att erbjuda evakueringsplatser för Migrationsverkets räkning.
Sammantaget rustades ca 75 evakueringsplatser, men efter en tid kom besked att dessa inte
skulle komma att användas.
Parallellt, tog sig flyktingar till Orust på eget bevåg eller hämtades av engagerade medborgare.
Det blev en stor oro från allmänheten när kriget bröt ut om hur vårt civila försvar fungerar,
skyddsrum, viktigt meddelande till allmänheten och frågor om prepping. Flera
samverkanskanaler upprättades både externt och internt i frågor om kommunikation,
beredskap och flyktingsituationen och vi har under perioden arbetat mycket med
kommunikation till våra medborgare om läget. Frivilliga har visat ett stort engagemang och
under våren kommer såväl språkstudier som mötesplatser vara igång i regi av frivilliga. Arbete
har pågått med att hitta boende till de som sökt sig till Orust och varit behjälpliga i kontakter
för att hitta arbete. Arbetet har hittills varit mycket positivt. Det råder stor osäkerhet i besked
från Migrationsverket om hur många flyktingar som kommer att komma till Sverige och till
Orust och frågan bevakas kontinuerligt. Grundskolan har i dagsläget tagit emot nio ukrainska
barn vilket har fungerat mycket bra. Därtill finns ett par elever från samma land nu på Orust
kommuns gymnasieskola inom inriktning IM Språkintroduktion.
Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld har varit ovanligt skakig under perioden. Det har
inneburit ett svårare prognosarbete och därför har olika scenario- och känslighetsanalyser
presenterats i budget- och uppföljningsarbetet.
Polisen sammankallade socialcheferna i vårt närområde för att prata om oron för en del
ungdomar, de upplever att den psykiska ohälsan har ökat med mer bekymmer än tidigare. De
önskar ett ökat samarbete med skola, omsorg och polis.
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Kommunen deltar i ett projekt i Fyrbodal med att starta upp en verksamhet som heter MiniMaria. Mini-Maria kommer att vara en mellan kommun och region integrerad
öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 21 år med frågor eller problematik rörande
alkohol, droger eller spel om pengar. Mottagningen ska även vända sig till de ungas
närstående samt till professionella som kommer i kontakt med målgruppen.
Under första perioden i år har det varit mycket larm inom räddningstjänsten.
Personalsituationen är ansträngd på stationerna även om det nu kommer in lite ny personal.
Fyrklövern har nu kommit igång med sin psykiatrienhet med 6 platser som ska fungera som
hemmaplanslöning för den målgruppen. Enheten är ombyggd och renoverad för att fungera
för målgruppen.
I hemtjänsten har det breddinförts nyckelfri hemtjänst och i samtliga verksamheter har införts
digitala läkemedelsskåp och digitala signeringslistor Sign IT.
Digitaliseringsenheten har under perioden arbetat med säkerhetsrelaterade åtgärder i ITplattformen i kölvattnet av händelserna i Kalix kommun samt normalt förekommande
reinvesteringsarbete med byte av datorer och annan IT-infrastruktur.
Arbetet med att utveckla kontaktcenter har intensifierats. Sju medarbetare har anställts, varav
merparten börjar sin tjänst efter sommaren. Ombyggnation av reception, växel och
omgivande lokaler ska vara färdig till midsommar.
Processen med översiktsplan Orust 2040 är inne i en intensiv fas i framtagandet av
samrådshandling, där det under perioden bla arbetats fram markanvändningskartor för
tätorterna.
En friskola har överklagat bidragsnivån avseende lokalbidrag till Förvaltningsrätten avseende
2021 och 2022. Dom har fallit i Förvaltningsrätten till friskolans fördel i april 2022. Orust
kommun överklagade beslutet och Kammarrätten har beslutat om prövningstillstånd.
I slutet av mars var det 15 353 invånare i kommunen. Det var 8 fler invånare än vid årsskiftet.
Arbetslösheten på Orust var i slutet av april 3,6 %. Det kan jämföras med Västra Götaland på
6,1 % och riket 6,8 %. I april låg ungdomsarbetslösheten på 4,8 % och det kan jämföras med
Västra Götaland på 7,6 % och riket på 8,2 %. I hela Västra Götaland varslades 78 personer om
uppsägning, vilket kan jämföras med 469 personer i april 2021. I april anmäldes ca 35 000
lediga platser till Arbetsförmedligen i Västra Götaland, vilket var ca 16 500 fler än i april
föregående år.
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Förväntad utveckling avseende mål för god ekonomisk hushållning
Prognos för god ekonomisk hushållning

Teckenförklaring

Definitionen av god ekonomisk hushållning i Orust kommun

Uppfyllt

innebär att samtliga finansiella mål uppnått målvärdet och 2/3 delar
av verksamhetsmålen uppnått eller delvis uppnått målet.
Bedömningen i nuläget är att kommunen uppnår sin egen definition

Delvis uppfyllt/
på god väg
Ej uppfyllt

av god ekonomisk hushållning.
Finansiella mål
Måluppfyllelse och analys
Utifrån nuvarande bedömning och prognos uppnås samtliga fyra finansiella mål och det
bedöms att vår egen definition av god ekonomisk hushållning avseende de finansiella målen
uppnås.
Det prognostiserade resultatet är bättre än budget, vilket innebär att det finansiella målet för
resultatnivån bedöms bli högre än målvärdet. Ett positivt resultat ger förbättrad soliditet,
likviditet och självfinansieringsgrad. De likvida medlen motsvarar en bedömd ögonblicksbild
på årets sista dag. Likviditetsbehovet kan variera under året beroende på när in- och
utbetalningar sker. Likviditeten var bättre än förväntat vid årets början och ser ut att ligga på
en hög nivå hela året. Fullmäktige har beviljat en nyupplåning för året på 50 mnkr. Mot
bakgrund av den goda likviditeten, förbättrade resultatet och att investeringsprognosen ligger
något lägre än budget behövs sannolikt inte någon nyupplåning i år.
Prognos

Budget

Bokslut

2022

2022

2021

2-4%

6,4%

2,9%

7,2%

Kommunens soliditet (inklusive pensionsskuld som uppstått
före 1998)

svagt ökande

13,8%

6,3%

9,3%

Likvida medel inkl checkräkningskredit (mnkr)

cirka 55 mnkr

69

56

87

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar

minst 45%

88,3%

62,1%

151,1%

Finansiella mål

Måluppfyllelse

Mål

2022
Årsresultat exkl extraordinära poster och affärsdrivande
verksamhet av verksamhetens nettokostnader
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Mål för verksamheten
Sammanfattande måluppfyllelse och analys
Fullmäktige beslutade i budget 2022 med plan
2023-2024 om sex övergripande mål under tre
målområden. Fullmäktige beslutade också om
40 indikatorer med målvärde för att mäta
måluppfyllelsen.
Prognosen för årets måluppföljning för
verksamhetsmålen visar att de övergripande
målen kommer att uppnås. Om en övervägande
andel av målen under respektive målområde
uppnås blir målområdet grönt i fyrbilden intill.
Av sex övergripande mål är bedömningen att samtliga nås helt. Bedömningen bygger i
huvudsak på att en övervägande andel av indikatorerna (34 st) uppnås helt eller delvis (6 st).
Sammantaget är bedömningen att vår egen definition om god ekonomisk hushållning
avseende verksamhetsperspektivet kommer att uppfyllas.
Målområde attraktiv kommun
Mål

Årsprognos

1. Ett gott bemötande och god tillgänglighet
Analys och bedömning
Samtliga sju indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet, vilket innebär att det
övergripande målet bedöms uppnås. I fullmäktiges målbeskrivning nämns att vi ska ha gott
bemötande i alla våra verksamheter samt att tillgängligheten för telefon, e-post, sociala medier,
hemsida samt e-tjänster ska utvecklas och förbättras.
Arbetet med införandet av kontaktcenter pågår och någon gång i höst kommer öppningen att ske.
Erfarenheter från andra kommuner visar att tillgängligheten till kommunens tjänster ökar märkbart
när ett kontaktcenter finns etablerat. Likaså kommer sannolikt bemötandet uppfattas som mer
professionellt i och med att kommunvägledarna, som enbart kommer att arbeta med kundkontakter,
blir erfarna i sin roll.
Under våren har ett styrdokument för tillgänglighet och service arbetats fram. Detta är ett
betydelsefullt verktyg i kommunens arbete med tillgänglighet och bemötande.
Under tertialet har flera nya e-tjänster publicerats. Bl.a. synpunkter, klagomål, beröm och frågor,
bygglov, avfallshantering och tider i idrottshallar.
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Prognos

Utfal

Mål

Utfal

l

2022

l

2022

Indikator

2021

-

85

80

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

-

60

46

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

-

88

75

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

95

90

94

Gott bemötande i brukar- och kundenkäter, sektor omsorg (%)

-

90

100

Gott bemötande i brukar- och kundenkäter, sektor lärande (%)

-

90

93

Gott bemötande i brukar- och kundenkäter, sektor
samhällsutveckling (%)

6

30

20

Antalet e-tjänster i kommunen (st)

Analys och bedömning
Indikatorerna avseende e-post och kontakt med kommunen genomförs senare i år. Bedömningen är
att målvärdena bör uppnås trots att resultatet sjönk mellan åren 2020 och 2021. Införandet av ett
kontaktcenter från i höst pågår för fullt och bedömningen är att det arbetet kan leda till en
förbättring redan i årets mätning.
År 2021 genomfördes inte Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen". Inom individ- och familjeomsorgen genomfördes brukarundersökning, men då det
var väldigt få deltagare så redovisas inget resultat. Sektor omsorg kommer därför inte ha något
komplett resultat att rapportera i denna indikator i år. Resultat som redovisas är från enheter som
skapat egna undersökningar, där målvärdet nås med marginal. Bedömningen är att för de enkäter
som genomförs uppnås målvärdet.
Utifrån tidigare års genomgående höga resultat på brukarenkäter och handlingsplaner från
föregående mätning görs bedömningen att målvärdena kommer att uppnås inom sektor lärande
samhällsutveckling.
Under perioden har 6 externa och interna e-tjänster publicerats.


Synpunkter, klagomål, beröm och frågor



Skicka fil



Bygglov



Avfallshantering



Tider i idrottslokaler
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Prognos

Utfal

Mål

Utfal

l

2022

l

2022


Indikator

2021

Digital signering.

Beroende på vilka e-tjänster som kommer att prioriteras är det svårt att bedöma antalet
publiceringar vid årets slut, men målsättningen är minst 30 nya e-tjänster.

Mål

Årsprognos

2. En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i
Analys och bedömning
10 av 12 indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. Sammantaget innebär det att
det övergripande målet bedöms uppnås. I fullmäktiges målbeskrivning pekas tryggheten ut som
viktig i våra verksamheter och att andelen elever som når kunskapskraven ska öka. Vår
myndighetsutövning ska utföras förtroendegivande och rättsäkert. Vi ska också arbeta med fler
trivselhöjande åtgärder i våra tätorter.
Höstens skolresultat för årskurs 9 är goda och tyder på att det kan bli högre meritvärde vid utgången
av vårterminen samt högre behörighet till gymnasiet. Sektor lärande klarar att erbjuda
barnomsorgsplats inom tid, dock inte alltid på önskad ort.
Bedömningen är att verksamheterna håller en hög kvalitet vilket våra brukarenkäter styrker. Samtliga
verksamheter inom sektor omsorg arbetar för att höja kompetensen hos medarbetarna, för att de ska
kunna ge en trygg och säker hjälp till de kommuninvånare som har behov av vårt stöd. Tidigare
brukarundersökning inom socialt stöd visar att de flesta som bor på gruppbostad trivs hemma men
det finns tydliga och viktiga förbättringsområden som upplevd trygghet och att själv få bestämma om
det som är viktigt.
Stort fokus ligger fortsatt på hemmaplanslösningar för sektor omsorg. Ett kontinuerligt arbete sker
med genomgång av de brukare vi köper plats för men även för nya ärenden. Stödboendet Herrgården
har varit igång där det bott ett fåtal brukare. Hade inte boendet varit igång så hade vi behövt köpa
extern plats för dessa brukare. Under första kvartalet har en boendegrupp för socialpsykiatri och LSS
startat för att hitta de bästa lösningarna för dessa brukare. Målet är att vi endast ska köpa platser i
undantagsfall för de brukare där vi tydligt ser att vi inte kan tillgodose personens behov på
hemmaplan. Renoveringen av Ågårdens stödboende har påbörjats och beräknas stå klart i mitten av
oktober med inflyttning av brukare i december i år och januari kommande år.
Det pågår också en förstudie för att kunna skapa så kallade lågtröskelboende för personer som saknar
bostad och har ett pågående missbruk eller av andra anledningar inte kan bo i ordinärt
bostadsbestånd hos tex Orustbostäder. Dessa personer är mycket utsatta och inte sällan i dåligt skick
såväl fysiskt som psykiskt. Förstudien ska utreda förutsättningar för tre avsides belägna
modulboende.
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Mål

Årsprognos

Utfall för vunna överklaganden visar på att det är en hög rättssäkerhet inom alla sektorer. Den sektor
som har flest överprövningar är samhällsutveckling och byggenheten. Orust och Tjörns kommuner
samverkar kring alkohol- och tobakstillstånd. Orust kommun har nu anställt ytterligare en
handläggare och genom att de är två handläggare innebär det minskad sårbarhet och dessutom en
ökad möjlighet att utbyta erfarenhet. I förlängningen gagnas kommunens företagare självklart av
detta.
För att skapa en trivsam kommun att bo, leva, besöka och verka i har sektor samhällsutveckling
arbetat med trivselhöjande åtgärder i Henån som centralort under våren och inför sommaren, bl.a.
planteringar. Planering av generationspark i Svanesund pågår. Upprustning av de offentliga
toaletterna i Svanesund har påbörjats och Småholmarnas badplats har tillgänglighetsanpassats med
bland annat en ramp för rullstolsbundna. Arbetet med att ta fram odlingslotter i närheten av
Aspvägen i Svanesund har påbörjats. Under tertialet har projektet "Våra Rum" påbörjats. "Våra
Rum" är ett utvecklingsprojekt med målet att skapa fler attraktiva livsmiljöer i Fyrbodalsregionen. En
tanke med projektet är att utveckla årummet längs med Henån, i form av promenadstråk, ljussättning
med mera och knyta ihop detta med konstverken i Henånparken.

Progno

Utfall

Mål

Utfal

s

2022

2022

l

Indikator

2021
-

3

2,6

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen
(Svenskt Näringslivs enkät – betyg 1-6)

90

90

87

Helhetsbedömning om kvaliteten i våra verksamheter i brukaroch kundenkäter sektor omsorg (%)

-

90

100

Helhetsbedömning om kvaliteten i våra verksamheter i brukaroch kundenkäter sektor lärande (%)

-

90

91

Helhetsbedömning om kvaliteten i våra verksamheter i brukaroch kundenkäter sektor samhällsutveckling (%)

-

86

88,6

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

-

76

74,3

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,
kommunala skolor, andel (%)

-

90

100

Vunna överklaganden sektor lärande %

-

90

100

Vunna överklaganden sektor ledning och verksamhetsstöd %

100

90

95

Vunna överklaganden sektor omsorg %
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Utfall

Mål

Utfal

s

2022

2022

l

Indikator

2021
-

90

70

Vunna överklaganden sektor samhällsutveckling %

-

Minsk

15

Andel elever i åk. 9 som intensivkonsumerar alkohol någon gång

a

(201

i månaden eller oftare (%)

9)
-

Minsk

11

a

(201

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

9)
Analys och bedömning
Betyget i attitydundersökningen om företagsklimatet, enkätdelen som Svenskt Näringsliv anordnar
presenteras i slutet av maj. Förhoppningen är att omdömet blir något högre än tidigare. Mycket
arbete görs för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen genom t.ex. Fyrbodalsamarbete och Ett
enat Bohuslän där vi försöker få samma arbetssätt i tillstånds- och tillsynsarbetet.
Socialstyrelsens brukarundersökningar inom äldreomsorgen genomfördes inte 2021, vilket innebär
att det inte kommer att finnas något utfall att rapportera i år. Arbetet med äldreomsorgens nationella
värdegrund är viktigt för brukarnas nöjdhet och detta arbete är återkommande inom äldreomsorgen.
Inom individ och familjeomsorgen genomfördes brukarundersökning, men på grund av för få
deltagare redovisas inget resultat. Inom funktionsstöd har 90 % av deltagarna svarat att de får
bestämma om saker som är viktiga hemma och är en indikation på nöjda brukare. Inom övriga
sektorer finns ingen ny data ännu, men bedömningen är utifrån tidigare års resultat att målet på 90
% nöjda kunder/brukare kommer uppnås.
Prognosen för elever i årkurs 9 som är behöriga till yrkesprogram ser positiv ut med tanke på
höstterminens betyg. Däremot görs bedömningen att elever i årkurs 9 som uppnått alla kunskapskrav
kan bli svår att nå målet på.
Inom sektor ledning och verksamhetsstöd har färdtjänsten, alkoholhandläggningen eller
upphandlingsenheten inte haft något ärende alls för överprövning hittills i år. Sektor lärande har
förlorat en överprövning i förvaltningsrätten men fått prövningstillstånd i Kammarrätten för samma
ärende. Sektor omsorg har vunnit alla överklagande hittills i år. Inom sektor samhällsutveckling har
byggenheten fått in 24 överklaganden. Länsstyrelsen har avslagit sex av ärendena och återförvisat tre
till nämnden för fortsatt handläggning. Inom miljöenheten har fem överklaganden inkommit. Ett är
avgjort där Länsstyrelsen upphäver beslutet. Inom planenheten har ett överklagande gällande
detaljplan för Mollösunds östra hamnområde kommit in. Kommunen fick rätt i överklagan som kom
in gällande Myckleby skola. Det innebär att sektorn efter första tertialet har ett utfall på 87 % i vunna
överklagande.
Drogvaneundersökningen görs var tredje år och har genomförts nu under våren. Resultatet av den
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Progno

Utfall

Mål

Utfal

s

2022

2022

l

Indikator

2021
kommer till hösten och förhoppningen är att andelen som använt narkotika överhuvudtaget eller
intensivkonsumerar alkolhol skall ha minskat jämfört med senaste undersökningen 2019. Tidiga
insatser görs i syfte att tidigt fånga upp de ungdomar som ligger i riskzon för alkohol- och
drogmissbruk, ett samarbete med polisen, socialtjänsten, fritid och skolan. Några av de insatser som
gjorts i år är, deltagande i kampanjer i syfte att stoppa langning och även föreläsningar har
genomförts. Uppstart av klubb BUSA, en stödgruppsverksamhet som bland annat riktar sig till barn
och unga som lever med missbruk i familjen.

Mål

Årsprognos

3. Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden
Analys och bedömning
Samtliga indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. Det övergripande målet
bedöms uppnås. I fullmäktiges målbeskrivning nämns att sociala medier ska utvecklas och att
webbplatsen ska hålla god kvalitet.
Antal följare på våra sociala medier ökar kontinuerligt. Instagram är den plattform där kommunen är
mest aktiv på. Orust kommun hamnade på 1:a plats i år vid mätning av Sveriges bästa företag och
organisationer inom kategorin myndighet och kommun på Instagram. Under perioden har arbetet
med ny webbplats startats upp.
Inom sektor omsorg har en kommunikationsplan påbörjats för att tydliggöra varför och på vilket sätt
verksamheter och målgrupper ska synliggöras. Ett viktigt syfte är att förändra attityder och minska
stigmatisering men också att marknadsföra och synliggöra bristyrken och verksamheter. Samtliga
verksamheter är aktiva när det gäller sociala medier och är positiva till att dela med sig av
information om och från sin arbetsplats.
Enhetschefer i sektor omsorg är inbjudna till andra kommuner för att föreläsa om samordnande
undersköterska, vilket bidrar till att synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden, likaså
nominering till utmärkelsen "Gott ledarskap inom demens".
Miljöenhetens projektarbete har fortsatt väckt massmedial uppmärksamhet. Orust ligger långt
framme i arbetet med naturvård. Jordbruksverket har bidragit med 1,0 mnkr till ett spökfiskeprojekt
som ska pågå till februari 2023. Syftet med projektet är att samla in förlorade fiskredskap med hjälp
av främst yrkesfiskare som draggar men även proffsdykare i kombination med bottenstudier av ROVkamera. Projektet har väckt uppmärksamhet.
Byggenheten har det senaste halvåret fått mer positiv än negativ respons jämfört med tidigare år och
perioder. Ett aktivt förändringsarbete och handläggningstider har givit effekt.
Rekryteringsläget inom sektor lärande är fortsatt gott, trots konkurrens från intilliggande kommuner
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och fristående verksamheter. Orsaken är den goodwill runt skolan som skapats genom media och
rankingar, men också genom goda arbetsvillkor beroende på en god personaltäthet, hög behörighet,
välanpassade och fina lokaler och en mycket god IT-standard. Andelen behöriga lärare var i senaste
statistiken något lägre än tidigare, men kommunen är rankad som nummer 23 bland landets 290
kommuner enligt statistik från lärarförbundet.

Prognos

Utfal

Mål

Utfal

l

2022

l

2022
1

2021
Öka

813
1

1

Antal följare på Facebook (st)

662
Öka

464
2

Indikator

1

Antal följare på LinkedIn (st)

400
Öka

294

2

Antal följare på Instagram (st)

016

3

2

Öka

Extern uppmärksamhet sektor omsorg (st)

2

2

Öka

Extern uppmärksamhet sektor lärande (st)

-

4

Öka

Extern uppmärksamhet sektor samhällsutveckling (st)

Analys och bedömning
Antalet följare har ökat på samtliga plattformar sedan mätningen vid årsskiftet. Bedömningen är
därför att målvärdet redan uppnåtts. Kommunen blev rankade som nr 1 i Sverige med 98 av 100
möjliga poäng vid senaste mätningen av företag och organisationer i kategorin kommuner och
myndigheter på Instagram.
Sektor omsorg får extern uppmärksamhet i flera olika sammanhang. Under tertial 1 har sektorn
marknadsförts på jobbmässa och verksamheten har synts i flera positiva artiklar. En av
enhetscheferna är även detta år nominerad till utmärkelsen "Gott ledarskap inom demens" och två
andra är inbjudna till andra kommuner för att föreläsa om arbetet med samordnande undersköterska.
Sektor samhällsutveckling rapporterar ingen extern uppmärksamhet för perioden. Sektor lärande får
extern uppmärksamhet för ärarbehörigheten som ligger fortsatt högt i riket även om den sjunkit ca
tre procentenheter. Grundsärskolan har blivit extern uppmärksammade för sitt arbete med de
globala Agenda 2030 målen.
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4. Minskad klimatpåverkan
Analys och bedömning
Samtliga indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet och bedömningen är att
kommunen når det övergripande målet om minskad klimatpåverkan genom att minska sin
energianvändning, öka andelen fossilfri uppvärmning, fossilfria fordon, ekologiska livsmedel samt
arbeta för en hållbar och miljövänlig utveckling av kommunen.
Kommunen arbetar med samtliga delar i målet. Energianvändningen minskar och under 2021 togs
den sista oljepannan ur drift. Andelen fossilfria fordon ökar och en hög andel av ekologiska livsmedel
bibehålls.
Kommunstyrelsen har inför 2022 beslutat om tre klimatlöften. Framtagande av
laddinfrastrukturplan, minskat matsvinn och cirkulära möbler. Workshop har genomförts avseende
framtagande av laddinfrastrukturplan och fortsatt arbete sker med minskning av matsvinn. Arbete
med hur vi skall arbeta med cirkulära möbler har inte påbörjats än.
Ett nytt distansavtal för medarbetare har arbetats fram som önskar arbeta viss tid på distans, som en
effekt av nya arbetssätt under pandemin. E-arkiv, digitalisering och digitala möten beroende på
Covid-19 har inneburit mindre resor och på så sätt ett mindre miljöavtryck.
Kommunen har fått medel för att fortsätta arbetet med våtmarker och vattenhållande åtgärder i
landskapet. projekten syftar till att öka landskapets vattenhållande förmåga och bidrar indirekt till
minskad klimatpåverkan genom att marker som annars läcker växthusgaser läggs under vatten.

Prognos

Utfall

Mål

Utfall

2022

2022

2021

-

9

9 419

Indikator

Energianvändning i kommunens ägda fastigheter (MWh/år)

400
-

98

95

Andel fossilfri uppvärmning i kommunens ägda fastigheter (%)

-

55

59

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under årets 6
första månader enligt KKiK, andel (%)

-

160

171

Miljöbästa kommun i Aktuell hållbarhet ranking (plats)

-

55

54,1

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

Analys och bedömning
Prognosen för kommunens energianvändning pekar just nu mot 9 400 MWh för helåret 2022. Milt
väder under inledningen av 2022 och att utfallet för 2021 blev i nivå med årets målvärde gör att
bedömningen är att årets målvärde uppnås.
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Prognos

Utfall

Mål

Utfall

2022

2022

2021

Indikator

I fjärrvärmenäten finns 4 oljepannor kvar för spetslast. Mild inledning på 2022 gör att
fjärrvärmeverken behövt använda mindre olja än förväntat för värmeproduktion. Under 2021
demonterades de sista oljepannorna ur kommunens fastighetsbestånd. Sammantaget görs
bedömningen att målvärdet för fossilfri uppvärmning därmed uppfylls.
Andelen inköpta ekologiska livsmedel har fortsatt att öka och arbete pågår fortsatt för att bibehålla
det nationella målet på 60 % ekologiska inköp i offentlig sektor som uppnåddes under 2021.
Prognosen är ett utfall något under nationella målet i år och beror på minskad tillgång av ekologiska
produkter samt på justerade inköp kopplade till stora prishöjningar.
Utfallet för 2021 blev plats 171 i rankingen miljöbästa kommun. Enkätens frågor ändras från år till
år, varför det är svårt att på förhand bedöma utfallet. Enkäten för årets mätning är ifylld och resultat
väntas bli presenterat i maj. Förvaltningens bedömning är att uppsatt målvärde kommer att nås.
Kommunen införskaffar allt fler fossilfria fordon. 15 fordon nya elfordon är i drift och 10 mindre
skåpbilar är upphandlade och levereras under 2022. När dessa 10 nya elfordon kommer så har
kommunen totalt 31 elbilar, 11 hybridbilar. Totalt har kommunen 118 fordon, varav 86 stycken är
fossildrivna fordon. De 10 mindre skåpbilarna kommer ersätta 10 fordon av de 86 fossildrivna
fordonen när de kommer. När alla elfordon är levererade under året så har kommunen 36 % eldrivna
fordon, varav 26 % ren eldrift resten hybrid. Definitionen miljöbil innefattar även fossildrivna
fordon med viss klass. Bedömningen är att målvärdet på 55 % uppnås utifrån de nya inköpen.

Mål

Årsprognos

5. Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för framtida välfärd och
tillväxt
Analys och bedömning
Samtliga indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. I fullmäktiges målbeskrivning
nämns att långsiktigt ekonomisk hushållning är nödvändig för att möta framtida utmaningar. Det ska
finnas helhetssyn och en gemensam bild av hur resurserna bäst ska användas. Verksamheterna
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt inom angivna ramar.
Budgetprocessen utvecklas ständigt och i år har kommundirektörens ledningsgrupp arbetat mer
samordnat för att skapa en helhetssyn och gemensam bild av behov, utmaningar och resurser. De
ekonomiska förutsättningarna har varit goda för kommunen under pandemin och därefter, mycket
tack vare statliga bidrag, ersättningar och den positiva ekonomiska utvecklingen av konjunkturen.
Sektorernas budgetföljsamhet har ökat och de ekonomiska förutsättningarna ser ljusa ut de närmaste
åren, vilket leder till en hållbar ekonomisk hushållning.
Detaljplanearbetet är fortfarande högt prioriterat hos såväl politik som förvaltning. Flera detaljplaner
är nu beslutade och möjliggör för bostadsbyggande. Under tertialet har det beslutats om två
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markanvisningar, en för del av Huseby 1:102. Inriktningen för markanvisningen är att bostäderna ska
genomföras i byggemenskap, samt en markanvisning för del av Tofta 2:31 där upplåtelseformerna
hyresrätt och bostadsrätt accepteras inom markanvisningsområdet.
Kommunen har haft stora nettokostnadsavvikelser inom individ och familjeomsorgen jämfört med
andra kommuner och utifrån struktur. Den senaste statistiken visar att hemmaplansarbetet har gett
effekt genom minskade placeringskostnader och en bättre vård på hemmaplan.
En stor del av sektorn omsorgs arbete är bemanningsfrågor och arbete pågår ständigt med att ta
tillvara på de resurser som finns på bästa sätt. Antalet samplanerade arbetspass har ökat sedan
föregående år, vilket är positivt. Genom samplanering minskar risken att få så kallade skuggpass, det
vill säga resurspass som inte kommer till användning för att ersätta frånvaro eller täcka annat behov.
Sektorn har också under flera år arbetat med att få samtliga medarbetare delaktiga i enhetens
ekonomi, vilket de flesta enhetschefer upplever att de nu är. Det finns ett intresse för ekonomin och
medarbetarna tar större ansvar för att hålla budget när de är insatta i verksamheternas kostnader.

Prognos

Utfal

Mål

Utfall

Indikator

l

2022

2021

Ja

Ja

Budgetföljsamhet totalt kommunen

50

22

Antal bostäder i antagna detaljplaner (st.)

4

Minsk

4 607

382

a

2022

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare

Analys och bedömning
Kommunens prognos för helåret pekar mot ett stort överskott, högre än budgeterat. Sektorernas
samlade prognoser pekar på en bra budgetföljsamhet och håller sin budget. I nuläget redovisar dock
sektor lärande en negativ budgetavvikelse i prognosen.
I år väntas totalt 270 bostäder bli antagna i följande detaljplaner: 80 bostäder Säckebäck, 70 bostäder
Åsavägen Henån, 115 bostäder i Svanesund centrum norra, 9 bostäder Kungsviken. Sedan kan det
nämnas att program för Hälleviksstrand/Edshultshall kommer godkännas av fullmäktige vilket skapar
förutsättningar för ett 40 tal nya bostäder i Hälleviksstrand samt att vi kommer ta fritidsplanerna till
antagande efter sommaren vilket medför att ca 400 bostäder får bättre förutsättningar för
åretruntboende.
Statistiken har ett års eftersläpning och utfallet för 2022 avser 2021. Målet var att minska kostnaden
per invånare för individ och familjeomsorgen jämfört med föregående års utfall. Det senaste utfallet
innebär att kostnaden minskade med 225 kr per invånare, vilket innebär att målvärdet har uppnåtts.
Det beror på att kostnaderna för placeringar har minskat på grund av bland annat nya arbetssätt och
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Utfal

Mål

Utfall

l

2022

2021

Indikator

2022
uppbyggnaden av insatser på hemmaplan.

Målområde attraktiv arbetsgivare
Mål

Årsprognos

6. En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö
Analys och bedömning
Tre av fyra indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. I fullmäktiges
målbeskrivning nämns att sjukfrånvaron ska minska och en hög motivation leder till ett bra arbete,
verksamhetsutveckling och stolta medarbetare. Bedömningen är att det övergripande målet bedöms
uppnås. Sjukfrånvaron är enskilt en betydelsefull indikator för måluppfyllelsen, både ur ett
ekonomiskt perspektiv men också rent arbetsmiljömässigt.
Sjukfrånvaron var extremt hög i början av året på grund av pandemin. Kommunens sjukfrånvaro
minskade dock mellan åren 2020 och 2021 trots pandemin och nu i april syns återigen minskad
sjukfrånvaro. På grund av den extrema situationen i början av året bedöms årets målvärde inte
uppnås, men bedömningen är ändå att det blir en positiv utveckling och minskad sjukfrånvaro de
kommande månaderna.
Motivationsindex i medarbetarundersökningen var högt och andelen stolta medarbetare var högre än
någonsin föregående år. Ingenting indikerar på lägre resultat i årets undersökning.
Enheterna inom sektor omsorg har under första tertialet arbetat med bästa mottagande enhet, vilket
innebär att främja värdskapet och underlätta för nya kollegor. De ska bli väl mottagna och känna
trygghet, få kunskap om vad som ingår i uppdraget och vilka förväntningar som finns när de kommer
som nya medarbetare.

Prognos

Utfal

Mål

Utfal

l

2022

l

2022

Indikator

2021

13,5

8,0

9,6

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)

-

81

81

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen Motivationsindex

-

81

80

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex

-

80

87,5

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

Mål

Utfal

l

2022

l

2022

Indikator

2021

Analys och bedömning
Sjukfrånvaron var extremt hög vid inledningen av året med anledning av pandemin. Detta har
påverkat utfallet men sjuktalet kommer sannolikt att sjunka de kommande månaderna då årets
inledning var exceptionell. Bedömningen är att målvärdet delvis kommer uppnås.
Utfallet för medarbetarengagemang i medarbetarenkäten, motivationsindex 2021 var 81, det vill
säga samma nivå som målvärdet är satt till i år. Utfallet för totalindex 2021 var strax under årets
målvärde. Mätningen sker i höst, men ingenting indikerar på någon avvikelse från föregående år
och årets målvärde avseende motivationsindex och fortsatta åtgärder vidtas inom arbetsmiljö och
ledarskap, vilket bedöms påverka totalindex mot årets målvärde.
I medarbetarenkäten för 2021 var det 87,5 % som gärna rekommenderar Orust kommun som
arbetsgivare. Det var glädjande högt och bedömningen är att utfallet bibehålls och överstiger årets
målvärde i höstens undersökning.
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Redovisning av kommunfullmäktiges riktade uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade om 12 riktade uppdrag i budget 2022

Teckenförklaring

med plan 2023-2024 för sista mandatperioden år 2022.

Uppfyllt

Sammanfattande måluppfyllelse och analys

Delvis uppfyllt/
på god väg

Av totalt 12 riktade uppdrag till sektorerna att arbeta med under
2022 avslutades sju av dem i samband med årsredovisningen för

Ej uppfyllt

2021. Eftersom de riktade uppdragen är kopplade till den politiska plattformen för
mandatperioden är tanken att de återstående fem uppdragen avslutas senast i samband med
årsredovisningen för 2022 oavsett om uppdraget är genomfört eller inte. Bedömningen är att
tre uppdrag kommer att delvis vara genomförda när de avslutas.
Målområde attraktiv kommun
Uppdrag
a) Seniorbostäder som hyresrätter

Kommentar

Progno
s

Avslutad i årsredovisningen 2021.

prioriteras vid kommande
markanvisningar med start 2019
(Sektor samhällsutveckling)
b) Omvandla detaljplaner för

Avslutad i årsredovisningen 2021.

fritidshusområden till året-runt,
start 2019 (Sektor
samhällsutveckling)
d) Sjöbodar på kommunens

Arbete med att ta fram policy, riktlinjer och bestämmelser har,

mark/villkor ses över för att skapa

efter dialog med utskottet för samhällsutveckling, pausats till

möjlighet för fler Orustbor att få

förmån för andra arbetsuppgifter.

tillgång till sjöbod på sikt. Ny
policy, riktlinjer och bestämmelser
tas fram 2019 för sjösättning 2020.
(Sektor samhällsutveckling)
f) Utöka antalet äldreboenden som

Avslutad i årsredovisningen 2021.

kan drivas som intraprenader.
(Sektor omsorg)
g) Utreda fler möjligheter för äldre

Avslutad i årsredovisningen 2021.

att till en låg avgift resa kollektivt
inom Orust kommun. (Sektor
ledning och verksamhetsstöd)
h) Avtal med GR – Vår avsikt är

Avslutad i årsredovisningen 2021.

att ansöka om att gå med i GR
(Göteborgsregionen).
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Uppdrag

Kommentar

Progno
s

Förtydligande kring kostnader
med nuvarande Fyrbodal jämfört
med GR. Ansökan ska förberedas
och lämnas in inför nästa
mandatperiod. (Sektor ledning och
verksamhetsstöd)
i) Förbättra företagsklimatet

Under perioden genomfördes ett digitalt frukostmöte med STO

genom samverkan mellan kommun

kommunerna och Företagarna med temat, Västsverige som

och näringsliv. (Alla sektorer)

draglok i Sveriges ekonomi. Mötet lockade ett hundratal
deltagare. Facilitetering av ett flertal större företagsfrågor
avseende etablering och utveckling har genomförts. I slutet av
april genomfördes nätverksmöte med turistföretag och möte om
myndighetsutövning och besöksnäringen tillsammans med
Fyrbodal och Svenskt näringsliv.
Fortlöpande sker samarbete med stödfunktioner för
näringslivet som ALMI och Position Väst i syfte att skapa goda
förutsättningar för våra företag att fortsätta utvecklas. Under
perioden har vi även samarbetat i flera
kompetensförförsörjningsprojekt riktat till näringslivet som
Fenixz och Hållbar besöksnäring väst.
Inom byggenheten har vi en prioriteringsordning bland
ansökningar där bland annat företag som ansöker om bygglov
som leder till arbetstillfällen och besöksnäring prioriteras.

n) Från 2021 driftsätta en ny

Under tertialet har planering gjorts gällande nya

gemensam parkenhet med ökat

planteringar. Vårplanteringar är klara. Riktlinjer för hantering

fokus på trivselhöjande åtgärder i

av förfrågningar av fällning av träd pågår.

våra orter. (Sektor

Vi har fått bidrag från lokala naturvårdssatsningen, LONA, för

samhällsutveckling)

att göra insatser för att gynna vilda pollinatörer. Projektet
startar i år och kommer att pågå till 2025. Vi har också fått
bidrag från Lokala naturvårdssatsningen, LONA, för en
handlingsplan för invasiva växter. Projektet startar i år och
kommer att pågå till 2024.

o) Öka samverkan mellan sektor

Avslutad i årsredovisningen 2021.

lärande och omsorg, för att tidigt
jobba förebyggande och undvika
att barn och ungdomar hamnar i
utanförskap. (Sektor lärande och
omsorg)
p) Från 2022 delta i en

Klubb BUSA har nu startat i centrala Henån. Klubb BUSA är

gruppverksamhet där Svenska

en stödverksamhet för är barn och unga och lever i en miljö där
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Uppdrag

Kommentar

Progno
s

kyrkan på Orust är huvudman som

det finns missbruk, våld, krångel och trassel i familjen. Personal

syftar till att främja barn och ungas

från sektor omsorg är utsedd till att driva gruppverksamheten

psykiska hälsa, framförallt för de

och marknadsföring pågår i flera olika forum.

barn som lever i familjer där det
förekommer psykisk ohälsa,
missbruk och eller våld. (Sektor
omsorg)

Målområde hållbarhet och hushållning
Uppdrag
c) Industriområden prioriteras för

Kommentar

Progno
s

Avslutad i årsredovisningen 2021.

byggnation av arbetsplatser
(Sektor samhällsutveckling)
l) Effektivisera våra interna och

Digitaliseringsarbetet fortsätter i oförminskad takt i alla

externa processer genom att

verksamheter. Den centrala utvecklargruppen, tillsammans med

arbeta sammanhållet mot smarta

sektorerna, arbetar med listan för vårens prioriterade e-tjänster.

digitala lösningar i samtliga

Hittills har sex nya e-tjänster publicerats under året.

verksamheter, start 2019 (Alla

Planeringen för andra halvårets prioriterade e-tjänstutveckling

sektorer)

har påbörjats.
Flera stora införandeprojekt pågår parallellt i kommunen. Inom
sektor lärande pågår införandet av verksamhetssystemet
Schoolsoft. Sektor omsorg har fokus bl. a. på byte av
trygghetslarm, digitala medicinskåp samt säker digital
kommunikation. I sektor ledning och verksamhetsstöd pågår
införandeprojekt m365 där en grov plan för aktiviteter och
införande har tagits fram. Kundtjänstsystem och HR-system är
andra projekt som genomförs. Nya upphandlingar för
programvaror och tjänster samt nätverk pågår.
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Ekonomiskt resultat för perioden och helårsprognos
Utfall april
Resultatet till och med april var positivt och uppgick till 30,3 mnkr. Det var 14,6 mnkr bättre
resultat än jämfört med april 2021. Resultatskillnaden jämfört med samma period 2021 beror
främst på ökade skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning om 14,2 mnkr.
Periodens resultat var 41,3 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden (29,9 mnkr april
2021). Budgetavvikelsen för perioden beror på ej upparbetade, utan kommande kostnader
inom sektorerna med 21,2 mnkr samt ökade skatteintäkter och generella statsbidrag och
utjämning om 11,7 mnkr.
Verksamhetens intäkter (exklusive jämförelsestörande poster) per april uppgick till 80,5 mnkr
vilket är en ökning med 7,4 mnkr jämfört med samma period föregående år (73,1 mnkr). De
största intäktsökningarna återfinns inom kommunens erhållna bidrag, vilka har ökat med 1,9
mnkr och försäljning av verksamhet till annan kommun, vilket har ökat med 1,3 mnkr. Bidrag
från Försäkringskassan har ökat med 1,3 mnkr, bidrag från Skolverket har ökat med 0,5 mnkr
samt övriga statsbidrag har ökat med 2,7 mnkr. Bidrag från Migrationsverket har minskat med
0,7 mnkr och bidrag från Socialstyrelsen har minskat med 0,6 mnkr jämfört med samma
period 2021. Försäljning av verksamhet till annan kommun har ökat med 0,5 mnkr inom
lärande och 0,8 mnkr inom omsorg. Jämfört med 2021 har byggenheten ökat sina intäkter för
bygglov med 0,7 mnkr. Hamnverksamheten har erhållit 0,7 mnkr efter att tvist dömts till
kommunens fördel.
Verksamhetens kostnader (exklusive avskrivningar och jämförelsestörande poster) uppgick till
381,2 mnkr, vilket är en ökning med 9,9 mnkr jämfört med samma period föregående år
(371,3 mnkr). Den största kostnadsökningen, 6,3 mnkr avser personalkostnader (inkl
pensionskostnader). Övriga kostnadsökningar återfinns främst inom fastighets- och
anläggningsreparationer med 2,1 mnkr, lokal- och bostadshyror med 0,7 mnkr och transporter
med 0,8 mnkr.
Kostnadsposter som minskat jämfört med samma period föregående år var köp av
huvudverksamhet med 4,7 mnkr och kostnader för uppvärmning av kommunens lokaler med
0,9 mnkr.
Jämförelsestörande poster tom april avser reavinst för markförsäljning i Henån om 3,1 mnkr,
nedlagd nettokostnad om 0,9 mnkr för kommunens detaljplaner inom exploateringsområden
samt nettoutfall för sålda tomter om +0,4 mnkr.
Kommunens skatteintäkter uppgick till 279,2 mnkr för perioden, vilket var en ökning med
11,1 mnkr jämfört med april 2021 (268,1 mnkr). Periodens skatteintäkter inkluderar
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korrigeringspost för slutavräkning 2021 om +3,0 mnkr och periodiserad slutavräkning 2022
om +2,9 mnkr. Korrigeringsposten för slutavräkning 2021 har förbättrats mot uppbokning i
bokslut 2021 på grund av konjunkturåterhämtningen efter pandemin. Prognostiserad
slutavräkning för 2022 beräknas öka på grund av den ökade köpkraften som
skatteunderlagstillväxten genererar.
De generella statsbidragen och utjämningen ökade med 3,1 mnkr jämfört med april 2021 och
uppgick till 71,7 mnkr. Inkomtutjämningsbidraget ökade med 3,3 mnkr till 46,6 mnkr.
Regleringsbidraget minskade med 1,0 mnkr till 14,1 mnkr. Kostnadsutjämningsavgiften ökade
med 0,8 mnkr till -11,5 mnkr. Bidrag för LSS-utjämning ökade med 0,2 mnkr till 0,8 mnkr.
Fastighetsavgiften ökade med 1,7 mnkr till 21,4 mnkr. Under perioden har kommunen
periodiserade generella statsbidrag om 0,3 mnkr i stöd för att minska de negativa effekterna
på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av coronapandemin, skolmiljaden.
Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, uppgick till 2,1 mnkr för perioden, vilket är i samma nivå jämfört med april 2021 (-2,1 mnkr). Under
perioden har kommunen erhållit 1,0 mnkr i överskottutdelning från Kommuninvest.
Räntekostnader för kommunens upplåning har minskat med 0,6 mnkr till -1,2 mnkr på grund
av amortering under 2021 samtidigt som beräknad ränta på pensionsavsättningen har ökat
med 1,6 mnkr till -2,2 mnkr.
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Helårsprognos
Årets helårsresultat beräknas till ett överskott om +62,1 mnkr. Det är 33,5 mnkr högre än
budgeterat resultat och 5,9 mnkr bättre än prognosen i februari. Skillnaden jämfört med
februariprognosen förklaras främst av förbättrad prognos för sektor lärande och sektor
samhällsutveckling samt intäkter från försäljning av mark vid industriområde Lunden.
Budgetavvikelsen för året beror på att skatteintäkter och generella statsbidrag ser ut att bli
28,1 mnkr högre än budgeten. Skatteintäkterna ökar med 15,5 mnkr, vilket framförallt beror
på positiva effekter på utvecklingen av sysselsättningen under 2021. Budgeten för 2022
gjordes klar i maj 2021 och den positiva effekten kom framförallt därefter. Sektorerna
redovisar sammantaget en prognos som är i balans med budget. Läs mer om sektorerna under
avsnittet driftredovisning. Inom den ofördelade budgeten finns det från 2020 en eftersläpande
effekt mellan faktisk lönehöjning och budgeterad, där utfallet blev lägre. I prognosen ingår ett
underskott för skolmiljarden, 1,8 mnkr, som tillgodogörs sektor lärande som en
rambudgetjustering. Motsvarande överskott uppstår i generella statsbidrag.
Personalomkostnadspålägg och pensionskostnaderna beräknas ge ett överskott om 3,3 mnkr.
Reavinster för mark och fastighet beräknas till 2,7 mnkr från försäljning av mark vid Lunden
och Myckleby skola. Finansnettot beräknas till en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr.
Avvikelsen beror på de stigande marknadsräntorna.

Balanskravsresultat
Kommunen har inget balanskravsunderskott

Balanskravsutredning, mnkr

att återställa. Årets prognos för

Årets resultat
Reducering av samtliga
realisationsvinster
Vissa realisationsvinster enligt
undantagsmöjligheter
Vissa realisationsförluster enligt
undantagsmöjligheter

balanskravsresultat är positivt och beräknas
uppgå till 58,9 mnkr, vilket därmed lever upp
till lagens krav. Reservering till
resultatutjämningsreserven beräknas kunna
göras med 1,9 mnkr och då blir årets
balanskravsresultat efter justering 57,0 mnkr.
Jämfört med tidigare år är
balanskravsresultatet lägre.
Årets prognos innefattar justering för
realisationsvinst om -3,1 mnkr på grund av
försäljning av mark.

resultatutjämningsreserven, vilket innebar ett
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62,1

67,7

-3,1

-2,1

-

-

-

-

-

-

Orealiserade förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade förluster i
värdepapper
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Reservering till resultatutjämningsreserv
(RUR)
Disponering av resultatutjämningsreserv
(RUR)

-

-

58,9

65,7

-1,9

-3,5

-

-

Årets balanskravsresultat

57,0

62,2

-

-

57,0

62,2

Synnerligt skäl
Årets balanskravsresultat efter justering
för synnerliga skäl

I 2021 års bokslut reserverades 3,5 mnkr till

Prognos Bokslut
2022
2021
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utgående värde på reserven om 71,3 mnkr för 2021. En maximal reservering om 1,9 mnkr kan
göras till resultatutjämningsreserven i år och ger då ett utgående värde om 73,2 mnkr.

Räkenskaper
Resultaträkning
Utfall

Budget

per april

per april

80

75

225

230

73

4

0

0

4

2

-381

-402

-1 146

-1 145

-371

-1

0

0

-4

-3

-21

-21

-62

-62

-20

Verksamhetens nettokostnader

-319

-348

-983

-977

-319

Skatteintäkter

279

272

816

831

268

Generella statsbidrag och utjämning

72

67

202

214

69

Verksamhetens resultat

32

-9

35

69

18

Finansiella intäkter

1

0

1

2

0

Finansiella kostnader

-3

-3

-8

-9

-2

Resultat efter finansiella poster

30

-11

29

62

16

Extraordinära intäkter

0

0

0

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

0

0

0

30

-11

29

62

16

mnkr
Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande intäktspost
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande kostnadspost
Avskrivningar

Periodens resultat

Budget

Prognos

Utfall

2022 H elår 2022

april 2021

Redovisningsprinciper och not
Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny lag om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR). Som normgivande för den kommunala redovisningen fungerar de
rekommendationer och anvisningar som Rådet för kommunal redovisning, RKR ger ut.
Samma redovisningprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i
årsredovisning 2021.
Cykliska effekter och säsongsvariationer
Redovisad skatteintäkt per april innehåller utöver preliminära skatteinbetalningar som
kommit kommunen tillgodo under perioden även utfall av den definitiva slutavräkningen för
föregående år samt 4/12-delar av preliminär slutavräkning för 2022. Kommunen har erhållit
generella statsbidrag med restriktioner, vilket innebär att periodisering av statsbidraget ska
göras proportionellt över beslutad period.
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Skuldförändringen för semesterlöner och övertidsskuld ökar nettokostnaderna med 20,6
mnkr, vilket beror på att uttag av semester främst sker under sommarmånaderna.
Övriga större säsongsvariationer återfinns inom gästhamnarnas och parkeringsverksamhetens
intäkter som genereras till största del under sommarhalvåret. Kommunens kostnader för
snöröjning och halkbekämpning sker under vinterhalvåret. Sektor omsorg har under
semesterperioden ökade kostnader för vikarier.
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Driftredovisning
Utfall

Budget

Avvikelse

Prognos

Budget

Avvikelse

april 2022

april 2022

april 2022

helår 2022

helår 2022

helår 2022

-4

-4

1

-13

-13

0

-21

-22

1

-66

-66

0

Sektor lärande

-130

-132

3

-398

-397

-1

Sektor omsorg

-123

-135

12

-404

-405

1

-24

-25

1

-74

-75

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(mnkr)
Politisk verksamhet och revision
Sektor ledning och verksamhetsstöd

Sektor samhällsutveckling
Affärsdrivande Vatten och avlopp
Affärsdrivande Renhållning
Ofördelad budget (pris-, löneökning, kapitalkostnader)

0

0

-1

-6

4

-18

-17

-1

-303

-324

21

-973

-973

0

-23

-28

5

-18

-21

3

Försäljning fastigheter, mark

4

0

4

3

0

3

Återlagda kapitalkostnader (internränta)

4

4

0

12

12

0

Kommunstyrelsens medel till förfogande
Justeras poster ej hänförbara till verksamhetens
intäkter eller kostnader
Avgår verksamhetens interna intäkter

0

0

0

0

0

0

0
-54

0
-166

0
-166

0
0

Summa nämndsverksamhet
Pensionskostn/ skuldförändr. avseende
semesterlön/ arbetsgivaravg.

Avgår verksamhetens interna kostnader

0
-54

54

165

165

0

Summa verksamheternas nettokostnad

-318

-348

30

-977

-983

6

Skatteintäkter

279

272

7

831

816

16

Generella statsbidrag

72

67

4

214

202

13

Verksamheternas resultat

33

-9

42

69

35

34

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

54

1

1

1

2

2

1

-4

-3

-1

-10

-9

-1

Avgår finansiella interna intäkter

0

0

0

0

0

Avgår finansiella interna kostnader

0

0

1

1

0

41

62

29

34

Resultat

30

-11

Sektorer och affärsdrivande verksamhet
Politisk verksamhet redovisar en positiv helårsprognos på 0,4 mnkr, varav 0,2 mnkr är ungefär
jämt fördelat i de olika nämnderna och valnämnden beräknas få ca 0,2 mnkr i högre
statsbidrag än budgeterat.
Sektor ledning och verksamhetsstöd redovisar en negativ helårsprognos på 0,4 mnkr.
Obudgeterade driftskostnader för ombyggnationen av kontaktcenter bedöms till 1,4 mnkr.
Totalt bedöms ombyggnaden till 1,9 mnkr. Därutöver bedöms högre kostnader än budgeterat
för E-arkiv, försäkringspremier, tillfällig förstärkning inom upphandling samt
friskvårdsinsatser. Flera övriga poster visar överskott vilket finansierar en del av de ökade
kostnaderna.
Sektor lärande redovisar en negativ helårsprognos på 1,1 mnkr, vilket är en förbättring jämfört
med februariprognosen (-4,2 mnkr). Grundskolan inklusive grundsärskolan bedöms gå med
underskott på 1,6 mnkr, dels på grund av den växande grundsärskolan och dels då allt fler
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elever har särskilda behov. Underskott förväntas också inom förskolan på 0,2 mnkr. I
underskottet ingår obudgeterade kostnader för evakuering för Ellös förskola motsvarande 1,5
mnkr. Gymnasiet och vuxenutbildningen förväntas ge ett överskott på 0,7 mnkr främst från
vakanta tjänster under vårterminen. Ukrainakrisen har inneburit ett tiotal elever från Ukraina
i Orusts skolor. Dessa kommer att generera intäkter från Migrationsverket, men i nuläget är
det relativt liten ökning av personal- och verksamhetskostnader för dessa elever. Därutöver
signalerar verksamheterna kostnadsökningar på papper och kaffe, men det ger än så länge inte
så stor påverkan på sektorn totalt. Även Västtrafik signalerar påverkan på kostnaden för
skolresor med taxi. Effekten i ökade kostnader är hittills svår att bedöma.
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Sektor omsorg redovisar sammantaget en positiv helårsprognos på 0,8 mnkr, vilket är en
förbättring jämfört med februariprognosen (0,0 mnkr). Verksamheten vård och omsorg
redovisar en negativ helårsprognos på 1,2 mnkr på grund av antalet biståndsbedömda timmar
har ökat men också att antalet timmar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inte minskat i
den omfattning som förväntats.
Äldreomsorgen bedöms sammantaget att vara i nivå med budget vid årets slut, men med
avvikelser mellan verksamheterna. Hemtjänsten prognostiserar större underskott bland annat
till följd av hög sjukfrånvaro som inte är kompenserad i resursfördelningen. Särskilt boende
redovisar ett överskott på grund av sålda platser till annan kommun samt ett aktivt arbete med
bemanning.
Verksamheten socialt stöd redovisar en positiv helårsprognos på 2,0 mnkr. Arbetet med fler
egna familjehem, eget kontrakterat jourhem samt stödboende för ungdomar 16-20 år i egen
regi leder till att behovet av köpta platser för barn och unga minskar, vilket ger ett överskott
inom enheten för barn och unga. Även vuxenenheten prognostiserar ett överskott till följd av
minskade placeringskostnader samt vakanshållande av tjänster. Personlig assistans
prognostiserar underskott vilket beror på fler ärenden samt att kommunen har högre
kostnader än vad försäkringskassan ersätter. För ekonomiskt bistånd har utfallet hittills varit
stabilt gentemot budget men ett underskott förväntas vid årets slut till följd av tidigare års
kostnadsutveckling.
Sektor samhällsutveckling redovisar en positiv helårsprognos på 1,0 mnkr, vilket är en
förbättring jämfört med februariprognosen (-0,5 mnkr). Inom sektorn finns enheter med både
beräknade över- och underskott. Byggenhetens prognos bedöms till ett underskott om 0,7
mnkr till följd av ökade konsultkostnader i form av chefsstöd i plan- och bygglagen samt att
intäkterna inte når upp till budgeterad nivå. Byggenhetens prognos är har förbättrats jämfört
med februari -1,7 mnkr.
Mark och exploatering, hamn och parkering bedöms ge ett överskott på 0,7 mnkr till följd av
en vunnen tvist avseende brygga i Edshultshall. Kultur och fritid bedöms ge ett överskott på
0,6 mnkr till följd av tillfälligt vakanta tjänster.
Kost och lokalvård beräknas sammantaget ge ett underskott på 0,1 mnkr. Det är en förbättrad
prognos jämfört med februari -1,0 mnkr och beror på att enheten har kompenserats för höga
sjuklöner. Avvikelsen beror på ökade lönekostnader till följd av uppdraget med helgöppet på
Strandgården. Trots många prisökningar bedöms livsmedelskostnaderna än så länge rymmas
inom budgeterad nivå.
Helårsprognosen för vatten- och avloppsverksamheten är 1,0 mnkr bättre än det budgeterade
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nollresultatet. Orsaken till förbättringen är ökade intäkter till följd av en genomlysning som
gjorts av anläggnings- och anslutningsavgifter samt lägre personalkostnader på grund av
periodvis vakant tjänst. Den utgående resultatfonden beräknas uppgå till 11,8 mnkr.
Renhållningsverksamheten bedöms vara i balans med budget vid årets slut. Den utgående
resultatfonden beräknas uppgå till 1,6 mnkr.
Budget
2022
54

Utfall för
perioden
15

H elårsprognos
april 2022
54

H elårsprognos
februari 2022
54

-varav över-/ underuttag

0,0

2

1

1

Kostnader

-54

-15

-54

54

-varav personalkostnader

Vatten och avlopp, mnkr
Intäkter

-16

-5

-

-

-varav lokalkostnader

0

0

-

-

Resultat efter justering
över/ underuttag

0

0

0

108

11

11

11

11

0

2

1

1

11

13

12

12

Budget
2022
42

Utfall för
perioden
12

H elårsprognos
april 2022
42

H elårsprognos
februari 2022
42

Resultatfond vid årets början
Årets över-/ underuttag
Resultatfond efter justering
över/ underuttag

Renhållning, mnkr
Intäkter
-varav över-/ underuttag

0,0

1

0

0

Kostnader

-42

-12

-42

-42

-6

-2

-

-

-varav lokalkostnader

0

0

-

-

Resultat efter justering
över/ underuttag

0

0

0

0

Resultatfond vid årets början

2

2

2

2

Årets över-/ underuttag

0

1

0

0

Resultatfond efter justering
över/ underuttag

2

3

2

2

-varav personalkostnader

30

Delårsrapport Orust kommun april 2022
2022-05-17

Investeringsredovisning
Budget
2022

Utfall april
2022

Prognos
2022

Fastighet

-9

0

-7

Övr investeringar

-1

0

-1

-10

0

-8

-26

0

-18

-3

0

-2

-29

0

-20

-12

-2

-9

Gång- och cykelväg

-6

0

-5

Hamn, parkering

-5

0

-5

-18

-1

-14

-6

-2

-4

-47

-5

-37

-1

0

0

-10

0

-8

-10

0

-8

0

0

0

0

0

0

-95

-6

-73

-5

0

-1

-71

-7

-66

-76

-7

-68

-171

-12

-141

mnkr
Sektor lärande
Sektor lärande summa
Sektor omsorg

Fastighet
Övr investeringar

Sektor omsorg summa
Sektor samhällsutveckling

Fastighet

Mark
Övr investeringar
Sektor samhällsutveckling summa
Sektor ledning och verksamhetsstöd

Fastighet
Övr investeringar

Sektor ledning och verksamhetsstöd summa
Politisk verksamhet

Övr investeringar

Politisk verksamhet summa
Skattefinansierad verksamhet summa
Affärsdrivande

Renhållning
Vatten- och avlopp

Affärsdrivande verksamhet summa
Summa investeringar totalt

Investeringar
Nettoinvesteringarna uppgick till 12,2 mnkr till och med sista april. Årets budgeterade
investeringar uppgår till 171,3 mnkr och helårsprognosen bedöms till 140,9 mnkr.
Budgetavvikelser för helåret beror på att några projekt flyttas fram av olika anledningar samt
att några projekt väntas få lägre utgifter än budgeterat. De största projekten under perioden
är fortsatt arbete på VA-länk Väst-Broledningen för 3,3 mnkr och byte av vattenservis i Ellös
2,2 mnkr.
De större projekten under året utgörs av ombyggnad av Ellös vattenreningsverk 35,4 mnkr,
VA-länk Väst-Broledningen 10,0 mnkr och ombyggnad Ågården 14,0 mnkr.
Sektor lärande
Fastighetsinvesteringarna beräknas uppgå till 6,5 mnkr vilket är 2,5 mnkr lägre än budgeterat.
Här ingår Ellös förskola och Svanesunds förskola och bedömningen är att utgiften flyttas fram
till 2023 istället. Sektorn har 1 mnkr för mindre investeringar som kommer att användas till

31

Delårsrapport Orust kommun april 2022
2022-05-17
nytt verksamhetssystem och upprustning av både inomhus- och utomhusmiljöer, främst till
grundskolor.
Sektor omsorg
Fastighetsinvesteringarna beräknas uppgå till 18,0 mnkr vilket är 8,0 mnkr lägre än
budgeterat. I nuläget är bedömning att utgiften för ombyggnation av Ågården är ca 4 mnkr
lägre än budgeterat, samt att ombyggnationen av korttidsboende i Mollösund bedöms till en
lägre utgift för året än budgeterat.
Sektorn har erhållit investeringsmedel avseende mindre investeringar om 1 mnkr för året.
Dessa medel förväntas att användas i sin helhet.
I övrigt pågår flera större projekt inom sektorn, bland annat pågår ett arbete med övergång till
nyckelfritt inom hemtjänsten, införande av digitala läkemedelsskåp och digitala
signeringslistor inom boenden, både inom äldreomsorg och LSS.
Sektor samhällsutveckling
Periodens investeringsutgift uppgick till 4,5 mnkr. Prognosen för helåret är en utgift på 37,3
mnkr av budgeterade 46,5 mnkr. Den största budgetavvikelsen är lägre utgift för projekt gata
Lunden/Bön för 2022 där arbetet är lite försenat samt investering för energieffektivisering
kommunhuset som eventuellt startas sent på året.
Affärsdrivande verksamheter
Investeringsutgifterna för vatten och avlopp beräknas till 66,4 mnkr, vilket är 4,1 mnkr lägre
än budgeterat. Verksamheten har ännu inte fått någon betalningsplan för projektet Ellös
Avloppsreningsverk så den prognosen är fortfarande osäker. Betalningsplanen kommer inom
kort.
Investeringsutgiften för renhållning beräknas till 1,3 mnkr, vilket är 4,1 mnkr lägre än
budgeterat. Det beror på vakans som nu är tillsatt och ny enhetschef börjar under nästa
tertial.
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Investeringsutgifterna för ledning och verksamhetsstöd beräknas till 8,2 mnkr, vilket är 1,8
mnkr lägre än budget.
Digitaliseringsenheten har en investeringsbudget på 5,9 mnkr som omfattar flera projekt,
bland annat Microsoft M365 plattform för 1,0 mnkr. Helårsprognosen bedöms till 4,7 mnkr
och det som inte beräknas utnyttjas av lagd budget är från den budgeterade potten av ej
igångsatta fiber/nätverk.
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Utvecklingsenheten har den budgeterade investeringen för fiberstamnät på Käringön.
Arbetet fortskrider och går enligt plan, men leverantören har ännu inte fått alla tillstånd för att
lägga fiberkabeln på önskat ställe. Därefter beräknas utfallet ske under sista tertialet 2022.
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Exploateringsredovisning
Ett flertal exploateringsprojekt är i gång för att säkerställa bostads- och
industrimarksförsörjningen framöver. Exploateringsprojekt sträcker sig över flera år vilket gör
att slutredovisning av pågående projekt ligger flera år fram i tiden.
Framtagande av tomter för försäljning genom exploateringsprojekt består av olika faser.
Kommunen har valt att följa upp exploateringsprojekten utifrån fyra faser, planering och
förstudie, projektering, genomförande och försäljning.
Planering och förstudie, det vill säga kostnader för planprogram och detaljplaner, redovisas i
driftredovisningen (resultaträkningen) och följer budget. De flesta exploateringsprojekt
befinner sig just nu planerings- och förstudiefasen.
I nedan tabell visas utfall och prognos för 2022 för denna fas.
Planering
och
Exploateringsprojekt
förstudie,
IB
Västra Änghagen
-3,1
Gården
-1,1
Dalby
-2,9
Hälleviksstrand
-1,1
Åvägen
-1,6
Hogen
-2,3
Lunden - Bön
-1,4
Hamnområdet Mollösund
-3,6
Svanesunds centrum
-2,5
Svanesunds centrum norra
-0,7
Edshultshall
-0,6
Henåns centrum
-3,1
Henån centrum södra
-0,5
Henån centrum norra
0,0
Svanesund centrum södra
-0,2
Svanesund-Ängås
-1,2
Tången industriområde
-0,4
Varekil-Lundby
-2,4
Fritidshusplaner
-1,5
Summa
-30,3

Prognos
Utfall tom
planering och
april 2022
förstudie 2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
-0,3
-0,1
-0,1
0,0
-0,1
-0,2
-1,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,4
0,0
0,0
-0,2
-0,3
-0,3
-0,1
0,0
-0,3
-2,3
-3,8

Övriga kostnader för exploateringar under 2022 är investeringen gata Lunden/Bön samt start
av projektering av gamla Båtbygg som ska bli parkering.
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Vision Orust 2040
Orust – den gröna och trygga ön
där tanken är fri och drömmar får liv
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-25

§125
KS/2022:86
Delårsrapport april 2022 för Orust kommun
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna delårsrapport april 2022 för Orust kommun.
Sammanfattning av ärendet
Delårsresultatet till och med april var för kommunen som helhet positivt och uppgick till 30,3
miljoner kronor. Det var 14,6 miljoner kronor högre än föregående år och 41,3 miljoner kronor
bättre än budgeterat resultat till och med april. Budgetavvikelsen för perioden beror på ej
upparbetade utan kommande kostnader inom sektorerna med 21,2 miljoner kronor samt ökade
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning om 11,7 miljoner kronor.
Helårsprognosen bedöms till ett överskott om 62,1 miljoner kronor. Det är 33,5 miljoner kronor
högre än budgeterat resultat och 6 miljoner kronor bättre än prognosen i februari. Skillnaden
jämfört med februariprognosen förklaras främst av förbättrad prognos för sektor lärande och
sektor samhällsutveckling samt intäkter från försäljning av mark vid industriområde Lunden.
Budgetavvikelsen för helåret förklaras i huvudsak av att skatteintäkter och generella statsbidrag
ser ut att bli 28,1 miljoner kronor högre än budgeten. Skatteintäkterna ökar med 15,5 miljoner
kronor, vilket framförallt beror på den positiva effekten på utvecklingen av sysselsättningen
under 2021. Budgeten för 2022 gjordes klar i maj 2021 och den positiva effekten kom framförallt
därefter.
Sektorerna redovisar sammantaget en prognos som är i balans med budget. Politisk verksamhet
redovisar en positiv helårsprognos på 0,4 miljoner kronor. Sektor ledning och verksamhetsstöd
redovisar en negativ helårsprognos på 0,4 miljoner kronor. Sektor lärande redovisar en negativ
helårsprognos på 1,1 miljoner kronor. Sektor omsorg redovisar sammantaget en positiv
helårsprognos på 0,8 miljoner kronor. Sektor samhällsutveckling redovisar en positiv
helårsprognos på 1,0 miljoner kronor.
Nettoinvesteringarna uppgick till 12,2 miljoner kronor för perioden till sista april.
Helårsprognosen beräknas till 140,9 miljoner kronor av budgeterade 171,3 miljoner kronor.
Budgetavvikelser för helåret beror på att några projekt flyttas fram av olika anledningar samt att
några projekt väntas få lägre utgifter än budgeterat.
Balanskravsresultatet uppfylls och bedömningen är att kommunen uppnår sin egen definition av god
ekonomisk hushållning avseende verksamhetsmål och finansiella mål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12
Delårsrapport april 2022 för Orust kommun daterad 2022-05-17
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

1

Datum

Diarienummer

2022-05-16

KS/2022:915

1(2)

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

Insatskapital år 2022 till Kommuninvest
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Orust kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala ett
insatskapital om 1 010 800 kronor för år 2022.
2. Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om insatskapital till
Kommuninvest ekonomisk förening för åren 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade 2020-11-12 § 99 om inbetalning av insatskapital om 2 000 000
kronor till Kommuninvest för år 2020 och 2021. Fullmäktige beslutade vid samma
tidpunkt att årligen besluta om ytterligare inbetalningar av insatskapital till
Kommuninvest under åren 2022, 2023 och 2024 till följd av ökade krav på
kapitaluppbyggnad från Finansinspektionen.
Orust kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningen är en
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala
sektorn i finansieringsfrågor.
För medlemskap i Kommuninvest ekonomisk föreningen krävs att en medlem bidrar
med ett insatskapital genom en obligatorisk medlemsinsats. Vid föreningsstämman
2020-04-16 beslutades om ändrade stadgar och en plan för Kommuninvests
kapitaluppbyggnad. Beslutet innebär att insatskapitalet för kommuner och regioner
successivt ökar till en ny nivå på 1 300 kronor per invånare, vilket samtliga medlemmar
ska ha uppnått vid utgången av år 2024. Antalet invånare som utgör grund för
insatsnivån är utgången av år 2014 15 054 invånare. För år 2022 behöver kommunen
betala in 1 010 800 kronor och för 2023 och 2024 1 505 400 kronor vardera per år.
Insatskapitalet utgör en finansiell tillgång i form av andelar i Kommuninvest och
inbetalningarna för åren 2022-2024 finns budgeterade i flerårsplanen för 2022-2024.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef

Datum

Diarienummer

2022-05-16

KS/2022:915

2(2)

Orust kommun
Kommunstyrelsen

§137
Insatskapital år 2022 till Kommuninvest

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-25

KS/2022:915

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Orust kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala ett insatskapital om
1 010 800 kronor för år 2022.
2. Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om insatskapital till Kommuninvest
ekonomisk förening för åren 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt
1 300 kronor per invånare.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade 2020-11-12 § 99 om inbetalning av insatskapital om 2 000 000 kronor till
Kommuninvest för år 2020 och 2021. Fullmäktige beslutade vid samma tidpunkt att årligen
besluta om ytterligare inbetalningar av insatskapital till Kommuninvest under åren 2022, 2023 och
2024 till följd av ökade krav på kapitaluppbyggnad från Finansinspektionen.
Orust kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningen är en
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i
finansieringsfrågor.
För medlemskap i Kommuninvest ekonomisk föreningen krävs att en medlem bidrar med ett
insatskapital genom en obligatorisk medlemsinsats. Vid föreningsstämman 2020-04-16 beslutades
om ändrade stadgar och en plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. Beslutet innebär att
insatskapitalet för kommuner och regioner successivt ökar till en ny nivå på 1 300 kronor per
invånare, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av år 2024. Antalet invånare
som utgör grund för insatsnivån är utgången av år 2014 15 054 invånare. För år 2022 behöver
kommunen betala in 1 010 800 kronor och för 2023 och 2024 1 505 400 kronor vardera per år.
Insatskapitalet utgör en finansiell tillgång i form av andelar i Kommuninvest och inbetalningarna
för åren 2022-2024 finns budgeterade i flerårsplanen för 2022-2024.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M) samt Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

1

Datum

Diarienummer

2022-05-02

KS/2022:685

1(2)

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

Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2021 samt
beviljande av ansvarsfrihet för direktionen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2021.
2. För Orust kommuns del bevilja direktionen ansvarsfrihet för år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedling Väst har upprättat en årsredovisning för år 2021 och översänt till sina
medlemmar.
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska godkänna samt behandla frågan om
ansvarsfrihet för direktionen avseende verksamhetsåret 2021.
Utredning
Tolkförmedling Västs resultat för räkenskapsår 2021 uppgår till 5 442 000. Det positiva
resultatet anses bero på att fler tolkuppdrag genomförts än budgeterat, 341 000
genomförda uppdrag i relation till 325 000 budgeterade uppdrag. Även vissa
administrativa kostnader låg under budget samt kostnader för resor, detta härleds till att
fler distanstolkningar utförts via digital plattform.
Även direktionens möten har skett via distans, vilket även det bidrar till en minskad
kostnad. De anställda har även de rest mindre, och några vakanta tjänster har lett till en
mindre kostnad än budgeterat.
De kostnader som överstigit budget kan kopplas till lokalkostnader, där man har
bestämt sig för att stänga ett kontor, och då bokat upp kostnad för hyra de månader
som verksamheten inte kommer att nyttja lokalerna.
Kostnad för IT blev också högre än budgeterat, det beror bland annat på att fler
tolkuppdrag skett än budgeterat, och att debitering från leverantören sker per utfört
uppdrag. Det finns även några engångskostnader kopplade till byte av
kommunikationslösningar samt kostnader för konsulttjänster.
Måluppfyllelsen för 2021 har varit god och balanskravet för 2021 är uppfyllt.
Bedömning
Revisorerna i Tolkförmedling Väst bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Datum

Diarienummer

2022-05-02

KS/2022:685

De tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.
Förvaltningen bedömer därför att Orust kommun bör göra samma bedömning som
revisorerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02
Årsredovisning 2021 – Tolkförmedling Väst
Tolkförmedling Väst – Revisionsberättelse 2021
Tolkförmedling Väst – Granskning av årsredovisning 2021 PWC
Beslutet skickas till
Tolkförmedling Väst
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef

Emelie Werling Söderroos
Kommunsekreterare

2(2)

ÅRSREDOVISNING
Dnr 22/0012-2
2022-03-25

Årsredovisning 2021

Tolkförmedling Väst
Organisationsnummer 222000-2972
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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 har 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 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens
andel i förbundet.

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.”
1
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation.
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.

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.
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Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år
fram till 2020 då pandemi slog till och tolkbehovet kraftigt minskade. I takt med att samhället
anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat
distanslösningar så ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Resultatet för året var därmed i
nivå med åren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital skett under 2021 har
förbundets soliditet ökat ytterligare.
Förbundet (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Soliditet (%)
Nettoinvesteringar
Långfristig skuld

2021
206 925
-198 269
5 442
56 %
0
0

2020
195 487
-190 985
3 465
53 %
10 086
0

2019
220 370
-214 448
5 867
49 %
3 031
0

2018
203 940
-198 506
5 295
48 %
0
0

2017
186 901
-186 538
79
43 %
0
0

Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021

Organisation
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem
köps separat.

Figur 2 Organisationsschema

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra
möten under 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans.
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Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 av:
Göteborgs Stad
Åke Björk (M), ordförande
Erik Norén (V), ersättare

Västra Götalandsregionen
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare

Alingsås kommun
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Bollebygd kommun
Ingridh Anderén (M), ledamot
Christina Hein (S), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Dals-Eds kommun
Christina Virevik (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Essunga kommun
Gunilla Hermansson (KD), ledamot
Daniel Andersson (M), ersättare

Falköpings kommun
Rune Lennartsson (C), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

Grästorps kommun
Svante Classon (C), ledamot
Kent Larsson (M), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Björn Thodenius (M), ersättare

Götene kommun
Isabella Carlén (KD), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Herrljunga kommun
Gunnar Andersson (M), ledamot
Mats Palm (S), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Lars-Göran Svensson (S), ersättare

Härryda Kommun
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Siw Hallbert (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Anita Larsson (S), ersättare

Kungälv kommun
Lennart Martinsson (S), ledamot
Vakant, ersättare

Lerums kommun
Ulf Utgård (M), ledamot
Halim Azemi (S), ersättare

Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Kristina Classon (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Zara Blidevik (M), ledamot
Gitte Jensen (S), ersättare

Lysekils kommun
Rickard Söderberg (S), ledamot
Vakant, ersättare

Mariestads kommun
Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Marks kommun
Niklas Herneryd (L), ledamot
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare

Munkedals kommun
Anna Höglind (L), ledamot
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare

Mölndals stad
Leif Norberg (M), ledamot
Shahla Alamshahi (S), ersättare
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Orust kommun
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot
Maria Sörqvist (C), ersättare

Partille Kommun
Adam Algottson (M), ledamot
Eva Carlsson (S), ersättare

Skara kommun
Ewa Karlsson (M), ledamot
Michael Karlsson (S), ersättare

Skövde kommun
Ulla-Britt Hagström (L), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Sotenäs kommun
Kajsa Åkesson (M), ledamot
Gerardo Alas (S)

Strömstads kommun
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Svenljunga kommun
Patrik Harrysson (S), ledamot
Johan Björkman (M), ersättare

Tanums kommun
Roger Wallentin (C), ledamot
Ida Östholm (M), ersättare

Tibro kommun
Peter Söderlund (L), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Tjörns kommun
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot
Anette Johannessen (S), ersättare

Tranemo kommun
Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Cecilia Valbrant (C), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Vakant

Töreboda kommun
Pernilla Johansson (C), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Elving Andersson (C), ledamot
Christina Nilsson (KD), ersättare

Ulricehamn kommun
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot
Sebastian Gustavsson (M) ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Fredrik Pettersson (S) ersättare

Vårgårda kommun
Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Förbundets verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet
erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Tolkning erbjuds på plats och på distans.
Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som längre tolkuppdrag.
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt.
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets

2
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bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk,
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar.
Tolkning

Förbundet har under 2021 utfört drygt 341 0003 uppdrag vilket är ca 16 000 fler än budgeterat.
Den stora ökningen jämfört med föregående år tros bero på att samhället på grund av pandemin
under 2020 stängdes ner och därmed minskade behovet av tolk hos förbundets kunder. Under
2021 öppnade samhället delvis upp sig igen och därmed ökade behovet av tolk. Under pandemin
har de flesta av oss i samhället blivit alltmer bekväma med möten och kommunikation på distans.
Troligen har flera av förbundets kunder anpassat delar av sina verksamheter till rådande
omständigheter och använt distanstolk i större utsträckning och därmed har efterfrågan på
förbundets tjänster ökat under 2021.
Året innan pandemin då gränserna mot Europa, och inte minst Sverige, blev alltmer stängda
minskade inflödet av tolkbehövande till landet. Detta i kombination med att de tolkbehövande
som kom i den stora asylvågen under 2015–2016 troligen skulle ha ett minskat tolkbehov efter
några år påverkade prognosen i budgeten över kundernas framtida tolkbehov. Att förbundets
kunder under 2021, trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande, har haft ett avsevärt
större behov av tolk kan möjligen ha en förklaring i att pandemisituationen isolerat samhället och
därmed hämmat integrationen och tolkbehovet har kvarstått. Kundernas tolkbehov påverkas av
många parametrar och behovsanalysen för prognosen över antalet uppdrag i budget är därför
komplex.
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Antal utförda
uppdrag
341 088
315 663
346 564
336 634
336 093
355 429
307 462

Procentuell
tillsättning,
tolkuppdrag
99,1 %
99,0 %
99,5 %
99,2 %
98,8 %
97,6 %
97,3 %

Antal utförda
uppdrag, tolk
339 366
313 907
344 972
335 134
334 434
353 689
306 230

Antal utförda
uppdrag,
översättning
1 722
1 756
1 592
1 500
1 659
1 740
1 232

Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad

Tillsättningsgraden av tolkuppdrag har ökat något jämfört med föregående år och uppgår för 2021
till 99,1 %. Under 2020 sjönk tillsättningsgraden vilket troligtvis hängde ihop med tekniska
problem i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet men också förändrade
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner kopplade till det nya systemet. Ett systematiskt arbete
har pågått under året för att identifiera orsakerna till den tidigare minskade tillsättningsgraden och
förändra rutinerna. Arbetet har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppdragen.
Översättning

Under 2021 utfördes 1 722 översättningsuppdrag, vilket är 34 uppdrag färre än föregående år.
Antalet översättningsuppdrag har dock totalt ökat under pandemiperioden jämfört med åren
innan. Under året har översättningar utförts på 33 olika språk. Svenska är det mest frekventa
målspråket det vill säga att översättningar görs till svenska från andra språk. Under 2021 har dock
svenska som målspråk minskat något.

3
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av
översättningar med svenska som målspråk.

Tolkar och översättare
Den 31 december 2021 hade förbundet 1 154 aktiva uppdragstagare. Av dessa var 1 078 tolkar
vilket är 126 färre än föregående år. Då tolkyrket generellt är ett så kallat genomgångsyrke är
omsättningen av tolkar relativt stor och antalet aktiva tolkar kan därmed variera relativt mycket
mellan åren. Troligt är att tolkomsättningen under 2020 och 2021 varit något högre på grund av
effekterna av pandemin.
Vid mättillfället fanns 76 aktiva översättare vilket är 18 färre jämfört med året innan. Minskningen
beror på en omfattande registergenomgång där icke aktiva översättare avregistrerats. Totalt är 33
uppdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet vilket är en ökning med fyra
personer.
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Tolkar
1 078
1 204
1 183
1 088
992
969
919

Översättare
76
94
96
87
151
138
139

Både tolk och
översättare
33
29
31
27
38
38
44

Auktoriserade Sjukvårduppdragstagare auktorisation
273
69
294
63
271
62
251
58
264
52
261
52
260
45

Tabell 3 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare.
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som
efterfrågas mest.
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer.
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer.
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex
personer från föregående år.
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Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2021
genomförde 36 personer förbundets rekryteringstest varav 47 % fick godkänt resultat.
Då fokus under året legat på att rekrytera redan utbildade eller auktoriserade tolkar var antalet
personer som genomgick rekryteringstest avsevärt färre än föregående år. Arbetet har också
inriktats på rekrytering av mindre frekventa språk vilket innebär att få personer varit aktuella för
rekryteringstest. En del av rekryteringsstrategin har varit att nå ut till redan utbildade tolkar via
landets utbildningsanordnare. Även om färre personer genomgått rekryteringstest så har förbundet
under året rekryterat fler redan utbildade tolkar jämfört med föregående år. Totalt har 76 tolkar
rekryterats, av dessa är 32 redan utbildade och 16 auktoriserade varav nio dessutom innehar
sjukvårdsauktorisation. Under året har även 13 översättare rekryterats, av dessa var åtta
auktoriserade translatorer. Totalt rekryterades 87 personer, två av dessa är både tolk och
översättare därmed rekryterades totalt 89 uppdragstagare.
År
2021

Tolkar
76

SjukvårdsAuktoriserad
auktoriserad
tolk
tolk
9
16

Utbildad
tolk

Översättare

32

13

Auktoriserad
translator
8

Tabell 4 Antal rekryteringar

Förbundet har digitaliserat samtliga interna kurser vilket resulterat i att alla aktiva tolkar inom
förbundet oavsett bostadsort har kunnat ta del av kompetenshöjande insatser. Under 2021
genomgick 268 tolkar någon av dessa kurser.

År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Antal personer som Andel godkända
genomfört
resultat,
rekryteringstest
rekryteringstest
36
47 %
93
55 %
143
38 %
248
46 %
211
56 %
251
52 %
475
33 %

Antal utfärdade
kursintyg
268
63
137
148
212
195
224

Antal personer som
genomgått SRHRutbildning
10
25
54
86
62
35
76

Tabell 5 Test- och utbildningsstatistik

”Att tolka i skolan” har varit en mycket efterfrågad utbildning och totalt har 156 tolkar genomgått
denna kurs under året. Som ett resultat av tolkarnas önskemål har två nya kurser,
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”Fördjupningskurs Socialtjänst” och ”Fördjupningskurs Psykiatrin”, tagits fram och erbjudits
under hösten. Totalt har 49 respektive 55 tolkar genomgått dessa utbildningar.
I samarbete med Västra Götalandsregionen har även utbildningen ”Att tolka vid psykisk ohälsa
och sjukdom” genomförts på distans. 20 tolkar deltog i denna pilotutbildning som föll mycket väl
ut och kommer fortsätta erbjudas.
Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs
Stad, har under pandemin inte kunnat erbjuda SRHR-utbildning på distans. Därav att mycket få
tolkar inom förbundet erhållit denna viktiga kompetensutveckling under de två senaste åren. I
december 2021 genomfördes dock en pilotutbildning på distans av SRHR-utbildningen där tio
tolkar medverkade. Då det hela föll väl ut kommer förbundet att kunna erbjuda även denna
utbildning på distans under 2022.
Introduktionskurs har getts löpande under året för de tolkar som saknar kontakttolkutbildning.
Totalt har åtta tolkar genomgått introduktionskursen.
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 14
tolkar har under 2021 höjt sig till nivå utbildad tolk vilket innebär kompetensnivån under
auktorisation. Tre tolkar har under året auktoriserat sig.
Av förbundets aktiva tolkar är 20 % auktoriserade, vilket innefattar såväl sjukvårdsauktorisation
som rättsauktorisation. 48 % av tolkarna är färdigutbildade tolkar vilket innebär att 68 % av
förbundets tolkar har en hög utbildningsnivå. Resterande 32 % är under utbildning på olika nivåer.
Förbundet uppmuntrar kontinuerligt aktiva tolkar till kompetenshöjning och stöttar bland annat
ekonomiskt vid såväl utbildning som auktorisation.
Då de fysiska informationsträffarna för tolkar ej kunnat genomföras på grund av pandemin har
flera digitala informationsträffar i stället erbjudits tolkarna. Dessa träffar har fallit väl ut och
deltagandet har varit mycket stort då tolkar ifrån hela landet kunnat delta oavsett geografisk
bostadsort.
Under 2021 genomfördes den första informationsträffen för översättare. Denna digitala träff blev
mycket uppskattad och fler informationsträffar för översättare planeras att genomföras två gånger
per år.
Genom den ökade efterfrågan på distanstolk möjliggörs användning av tolk från hela landet.
En rekryteringsprocess som kan utföras på distans är en förutsättning för att tolkar på ett enkelt
sätt ska kunna rekryteras oavsett bostadsort. Under 2021 påbörjades utvecklingen av den digitala
delen av rekryteringstestet vilken kommer att implementeras under 2022. Distanslösningen av den
muntliga delen av rekryteringstestet implementerades redan under 2021.
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Kunder
Varje månad under 2021 förmedlades
uppdrag till ca 2 000 kunder. Den 31
december 2021 hade förbundet 5 866
registrerade medlemskunder. Totalt
utfördes 99,99 % av samtliga uppdrag till
förbundets medlemmar4. Västra
Götalandsregionen (VGR) bokade 71 % av
förbundets uppdrag under 2021 vilket är
en minskning jämfört med 2020 men i nivå
med åren dessförinnan. Göteborgs Stad
står för knappt hälften av samtliga
medlemskommuners totala antal bokade
uppdrag.

Icke medlemmar 0,01%
Övriga medlemskommuner 16%

Göteborgs
Stad 13%

VGR 71%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
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 totalt 3,1 mkr.

Likviditet
Förbundet har haft en god likviditet under 2021 och checkkrediten har inte nyttjats.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det
ekonomiska överskottet, tillsammans med medlemsandelarna, är förbundets likvida medel.
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade då beslut om att
ingen återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Direktionen beslutade även
2021, med hänvisning till omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget kapital kan
förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.
4

Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis.
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Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel.
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.

Händelser av väsentlig betydelse

Nya medlemmar och ny förbundsordning
Den 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner; Lysekil, Partille och Sotenäs och den nya
förbundsordningen började då även gälla.

Pandemin
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp,
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen
dominerande under hela 2021.
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.

Ny telefoniplattform och Teams
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform infördes Teams innan sommaren och ersatte
då Skype. Under hösten driftsattes den nya telefoniplattformen samt Microsoft 365 inklusive
Teams samtliga funktioner.

Antal kontor
Direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre vilket innebär att
kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner under 2022.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag bedrivs i
Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. Medarbetarna har erbjudits
fortsatt anställning på valfritt kontor.

Styrning och uppföljning av verksamheten
Övergripande verksamhetsmål

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. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet,
tillgänglighet och trygghet i alla led.
Tolkförmedling Väst ska
• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
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•
•
•
•

hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
arbeta miljömedvetet
verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.

Måluppfyllelse

Trots en hög och ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit
god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning dominerat starkt under pandemin men
också till följd av en än mer strategisk rekrytering av tolkar. Genom väl utvecklade, och inom
organisationen, gemensamma rutiner har förbundets kunder kunnat erbjudas likvärdig service.
För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med
inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en revision i syfte att
säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs och att verksamheten därmed är kvalitetssäkrad.
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling
för att vara kostnadseffektiva.
Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin har
tolkning på distans ökat markant vilket med automatik minskat antalet resor. Då tolkning på
distans har många fördelar marknadsförs denna tjänst och kunderna uppmanas att boka
distanstolk.
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds
förbundets kunder regelbundet in till webbinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder
även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans.

Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse

Målet uppnått
Målet ej uppnått

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %

Utfall
2020
99 %

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade
0,8 %
uppdrag ska understiga 1 %

Målvärde Utfall
2021
2021
≥99 %
99,1 %
<1 %

0,9 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator

Utfall
2020

Målvärde Utfall
2021
2021

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %.

4,5 %

≥5 %

8,1 %
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Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå
till minst 15 %.
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till
minst 60 %.

20 %

≥15 %

22,4 %

62,6 %

≥60 %

62,1 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator

Utfall
2020

Målvärde Utfall
2021
2021

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska
uppgå till minst 52 %.

56 %

≥52 %

67,6 %

Utfall
2020
6,7 %
75

Målvärde
2021
<6 %
>80

Utfall
2021
4,6 %
83

Indikator

Utfall
2020

Målvärde Utfall
2021
2021

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst
50 %.

60,3 %

≥50 %

Arbetsmiljömål

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80

Miljömål

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

70,3 %

Måluppfyllelse

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
Under året har ett systematiskt arbete pågått för att öka tillsättningsgraden som året innan visade
på en instabilitet. Arbetet har resulterat i en under året jämnare och totalt högre tillsättningsgrad då
orsakerna identifierats och rutiner förändrats. Utfallet för 2021 blev 99,1 %. Målet är uppfyllt.
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.
Under 2021 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,9 %
vilket är en ökning på 0,1 procentenheter jämfört med 2020. Avvikelsen har tydliga kopplingar till
tolkning på plats. Då distanstolkning markant ökat under pandemin har andelen tillfällen då tolkar
kommit sent eller uteblivit per automatik minskat. Under 2021 har dock antalet tolkuppdrag
markant ökat vilket troligen förklarar den mindre uppgången avseende avvikelsen. Målet är
uppfyllt.
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till
minst 5 %.
Under 2021 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 8,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen, vilket
är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den markanta ökningen är en
effekt av distansuppdragens dominans under pandemin. Tolkarna har bland annat rest mindre och
därmed haft mer effektiv tolktid, men framför allt har tolkar över hela landet, oavsett bostadsort,
effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har fortsatt öka även under 2021 och var
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totalt för året 22,4 %, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år.
Denna ökning har skett trots att förbundet totalt sett haft färre aktiva auktoriserade tolkar 2021
jämfört med året innan. Den stora anledningen till den fortsatta ökningen har en direkt koppling
till distansuppdragens dominans under pandemin. Även detta utfall har påverkats av att tolkarna
bland annat rest mindre, haft mer effektiv tolktid, men också att tolkar över hela landet, oavsett
bostadsort, effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.
Förbundet har de senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen utbildade tolkar. Andelen
utförda uppdrag av nivå utbildad tolk var 62,1 % under 2021 vilket är en liten minskning jämfört
med 2020. Detta är dock ett resultat av att andelen utförda uppdrag av auktoriserade tolkar har
ökat under året. Målet är uppfyllt.
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %.
I samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet 2020 ökade andelen beställningar
som inkom via digitala tjänster markant. En ökning var förväntad kopplat till det mer digitaliserade
systemet. Under 2021 har denna höga nivå legat stabilt och uppgick för året till 67,6 %. Målet är
uppfyllt.
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Sjukfrånvaron har minskat 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt
resultat av pandemin och att majoriteten av förbundets medarbetare i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetat hemifrån en stor del av året. Troligt är att
medarbetare som arbetat hemma valt att arbeta även med ringa sjukdomssymptom vilket inte hade
varit möjligt utan hemarbete. I slutet av året när medarbetarna återgick till kontoren ökade också
sjukfrånvaron, vilket var ett tydligt resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna
hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaron för året uppgick till 4,6 %. Målet är uppfyllt.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80.
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund visar nu resultatet av HME på en
mycket positiv utveckling i verksamheten. Från ett värde på 69 vid första mätningen 2018 ligger nu
HME på 83 för 2021. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.
Andelen uppdrag på distans har fortsatt öka även under 2021. Totalt utfördes 70,3 % av
tolkuppdragen på distans vilket är en ökning om tio procentenheter jämfört med föregående år.
Pandemin har fortsatt varit den starkt bidragande orsaken till den höga andelen av tolkuppdrag på
distans. Målet är uppfyllt.

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
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Checkkrediten
har inte nyttjats under 2021.

Balanskravsresultat
Balanskravet uppfylls 2021. Inga underskott finns att återställa från tidigare år.

Balanskravsavstämning
2021

2020

2019

5 442

3 465

5 867

minus samtliga realisationsvinster/förluster
plus sänkning av diskonteringsränta

0
0

0
0

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse
med god ekonomisk hushållning
plus orealiserade förluster i värdepapper
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0
0
0

0
0
0

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

5 442

3 465

5 867

Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

5 442
0

3 465
0

5 867
0

198 269
30 389
156 227
0
20 331

190 985
29 189
150 430
10 086
13 494

214 448
30 578
171 542
3 031
18 273

Resultat
Årets resultat
Ökning andelskapital
Ingående Eget kapital

5 442
138
34 329

3 465

5 867

30 864

29 455

Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet

201 %
56 %

173 %
53 %

188 %
49 %

Budgetomslutning
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader inkl. direktionen
Tolkarvode
Nettoinvesteringar
Likvida medel 31/12 respektive år
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Väsentliga personalförhållanden
Medarbetare

Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende
bemanningsbehovet.
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare.
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas
nere.
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv.
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under
senare år.
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt
träffas på huvudkontoret i Göteborg.
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan”
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades
med 25-års gratifikation.
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april.
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.

Tillsvidare- och visstidsanställda
Per den 31 december 2021 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare; 45 kvinnor och sju
män. Vid mättillfället var åtta tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga; tre föräldralediga, en
studieledig samt fyra tjänstlediga. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under
året vilket motsvarar en personalomsättning om 14,8 %. Omsättningen har framför allt skett i
gruppen tolkförmedlare vilket är förbundets största yrkesgrupp.
Under året har antalet arbetade timmar som utförts av tillsvidareanställda arbetstagare motsvarat
57,5 årsarbetare (åa) vilket är en ökning om 5,0 åa jämfört med föregående år. Det totala antalet
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arbetade timmar inom förbundet motsvarar dock 62,3 åa vilket är en ökning om 1,0 åa. Under året
har antalet visstidsanställda minskats och istället har tillsvidareanställningar gjorts. Detta efter att
en restriktivitet rått i förbundet de senaste åren avseende tillsvidareanställningar då effekterna av
ett mer digitaliserat och automatiserat verksamhetssystem förväntades påverka behovet av
förmedlingsresurser.
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Tillsvidare
(åa)
57,5
52,5
53,4
57,6
57,0
47,3

Visstid
(åa)
3,8
7,6
9,8
6,8
6,8
8,6

Timavlönade
(åa)
1,0
1,1
1,6
2,0
2,6
9,6

Totalt
(åa)
62,3
61,3
64,8
66,4
66,4
65,5

Tabell 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa)

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 % vilket
innebär en ökad sysselsättningsgrad jämfört med föregående år. 93,5 % av kvinnorna respektive
100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet.

Sjukfrånvaro
Under större delen av året arbetade flertalet av förbundets medarbetare på distans vilket tydligt
syns i sjukfrånvaron som under januari till oktober var betydligt lägre än åren innan. I november
återgick samtliga förmedlare till att arbeta på kontoren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendation stannade medarbetarna hemma vid minsta symptom och sjukfrånvaron gick
därmed kraftigt upp i slutet av året. En förhållandevis liten del av förbundets anställda har dock
testats positiva för Covid-19.
Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 procentenheter jämfört
med föregående år, vilket också var ett år påverkat av pandemin. 2019, året innan pandemin, låg
den totala sjukfrånvaron på 6,2 %.
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Figur 5 Sjukfrånvaro i procent 2019–2021
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Av den totala sjukfrånvaron är 3,1 % långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar), vilket är en tredjedel
av långtidssjukfrånvaron året innan.
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Figur 6 Fördelning sjukfrånvaro, lång/kort 2021

Sjukfrånvaron för förbundets anställda kvinnor var totalt 3,8 % och för männen 4,8 %. I
åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron högst. Dock bedöms sjukfrånvaron ligga inom
ramen för normalnivå. Förbundets medarbetare i åldersspannet under 30 år har endast 2,2 %
sjukfrånvaro vilket är att ses som en mycket låg sjukfrånvaro.
Ålder
Sjukfrånvaro

29 år eller yngre
2,2 %

30–49 år
4,3 %

50 år eller äldre
5,3 %

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021

Det finns inga signaler på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård var i
princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2021 nyttjats av 42 medarbetare vilket
är sex personer fler jämfört med föregående år.

Pensioner
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en
pensionslösning via KPA.

Förväntad utveckling
Nuläge
Omvärld

Drygt 11 000 människor sökte asyl i Sverige under 2021. Flest asylsökande kom från Afghanistan,
Syrien, Irak, Ukraina och Turkiet.5 Jämfört med föregående år har antalet asylsökande minskat med
2 000 personer vilket är en effekt av den fortsatta pandemisituationen i världen.

5

www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html. Hämtat 2022-02-01.
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Verksamhet

Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av

Övriga 20%

Polska 2%
Arabiska 34%
Turkiska 3%
Albanska 3%
Sorani 3%

BKS 4%
Tigrinja
5%
Dari 5%

Somaliska 15%

Persiska 7%

Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av
distanslösningar.
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken.
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.
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Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021
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Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första
mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer.
Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har
resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år.
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Figur 9 Avtalslojalitet 2016-2021
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Köp av annan tolkförmedling

Inom ramen för förbundets kvalitetsarbete har rutiner och tillsättningsprocesser avseende
tolkuppdrag setts över efter införandet av det nya verksamhetssystemet 2020. Förändrade rutiner
har resulterat i att andelen uppdrag som ej har kunnat tillsättas, i mycket ringa grad är ett resultat
av fel som begåtts av förbundets medarbetare. I drygt 70 procent av fallen då ett uppdrag inte kan
tillsättas beror detta på att tolk inte finns att tillgå trots försök att planera om uppdragen för att
frigöra tolkresurs.
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Figur 10 Orsaksfördelning av andelen ej tillsatta uppdrag
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Framtid
Direktionen beslutade i november att minska förbundets antal kontor från fyra till tre. Detta
innebär att kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag
bedrivs i Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter.
Förmedlingsverksamheten i Trollhättan kommer organisatoriskt att tillhöra Göteborgskontorets
ansvar. Berörd förmedlingspersonal kommer att ha fortsatt anställning med placering på
Göteborgskontoret.
Verksamhetschefen för det tidigare Trollhättekontoret ansvarar från och med 1 januari fortsatt för
översättningsförmedlingen men också för verksamheten för rekrytering och utbildning av
uppdragstagare. Detta innebär att den sistnämnda verksamheten kopplas bort från kansliet och
därmed förbundsdirektörens direkta ansvar.
Under senare år har ett arbete pågått avseende utveckling av förmedlarrollen vilket resulterat i
kontor med olika specialområden för en förbundsgemensam hantering av verksamheten. Som ett
led i detta arbete har även en strävan om en mer jämn fördelning av personalresurser på de tre
förmedlingskontoren funnits. Vakanta tolkförmedlartjänster i Göteborg kommer under 2022 inte
att ersättas. I stället planeras bemanningen att utökas på kontoren i Mariestad och Borås utifrån
verksamhetens behov.
Under 2022 planerar förbundet att utöka utbudet av tjänster med ”kulturdialog”. Syftet med den
nya tjänsten är att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan
uppstå i tolksituationen och därmed i förlängningen avser kulturdialogen att främja mer jämlika
möten för ökad integration. Tio mycket erfarna tolkar kommer under våren 2022 att genomgå en
fortbildning i Linnéuniversitetets regi för att därefter kunna leda kulturdialoger. Utbildningen är ett
samarbete mellan Linnéuniversitetet och tre offentliga tolkförmedlingar, varav Tolkförmedling
Väst är en.
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera
lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till
distanstolkning har medfört att tolkar i allt större utsträckning kan rekryteras från hela landet.
Detta har i sin tur lett till ett behov av en mer digital och distansanpassad rekryteringsprocess.
Under våren kommer ett distansanpassat digitalt rekryteringstest att implementeras. De under
pandemin framtagna distansutbildningarna kommer även fortsättningsvis att genomföras och
utbildning på plats kommer med stor sannolikhet fortsatt erbjudas i mindre utsträckning.
Under pandemin har tolkning via telefon kraftigt ökat och dominerat andelen tolkuppdrag. Troligt
är att distanstolkning via telefon även efter pandemin kommer att vara den övervägande
tolktjänsten. Detta innebär i så fall ett fortsatt mer effektivt nyttjande av tolkens tid och i
förlängningen att fler uppdrag tillsätts med färre, om än högre kompetenta, tolkar.
Såväl kundbesök som informationsmöten för kunder har under pandemin genomförts på distans.
Då denna kommunikationsform har fallit mycket väl ut kommer distansalternativen även
fortsättningsvis erbjudas som ett alternativ till fysiska möten.
Under våren kommer HR-systemet WinLas uppgraderas till en ny version vilket bland annat
innebär att såväl lönesamtal som medarbetarsamtal kommer att hanteras digitalt.
Förbundet kommer under 2022 delta i en socialantropologisk studie kopplat till Institutionen för
globala studier vid Göteborgs Universitet. Ett forskarteam kommer att följa förbundets
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medarbetare på kontoret i Göteborg i syfte att studera hur mångfald påverkar vardagen.
Tolkförmedling Väst är en av tre arbetsplatser som ingår forskningsprojektet.

Budget 2022
Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med
förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att
omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat
i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande
av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en
snitthöjning om 2,7 %.
Budget 2022

(tkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

204 000
208 500
-4 500

Ekonomisk plan 2022–2024
Budget, (tkr)
Intäkter
Kostnader
Budgeterat resultat

2022

204 000
208 500
-4 500

2023

224 000
224 000
0

2024

215 000
215 000
0
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Räkenskaper
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal 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 skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta 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

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

4
5

Budget 2021

2021

2020

216 000
-214 392
-1 573

206 925
-198 269
-3 173

195 487
-190 985
-1 002

35

5 483

3 500

7
-42

2
-43

2
-37

0

5 442

3 465

Extraordinära poster
Redovisat resultat

0
0

5 442

3 465
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Balansräkning
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Immateriell anläggningstillgång
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

6
7

8 726
192
8 918

11 827
264
12 091

Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

8
9

41 419
20 331
61 750

39 478
13 494
52 972

70 668

65 063

10
10, 12
10

31 333
3 135
5 442
39 910

27 867
2 997
3 465
34 329

11

30 758
30 758

30 734
30 734

70 668

65 063

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR

Summa tillgångar

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

Not

2021

2020

10
3

5 442
3 173

3 465
1 002

8 615

4 467

-1 941
24

1 682
-842

6 699

5 307

0

-10 086

0

-10 086

138
0
138

0
0
0

6 837
13 494

-4 779
18 273

20 331

13 494

Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Minskning kortfristiga fordringar
Minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar

6

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Andelskapital
Återbetalning av Eget Kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12
10

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

9
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Noter
Not
1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin
Övriga intäkter
Summa

2 Verksamhetens kostnader
Direktionskostnader
Sociala avgifter direktion
Personalkostnad
Sociala avgifter personal
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa
Ersättning för revisorer
Revisionsuppdraget, sakkunniga
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa
3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa
5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

2021

2020

206 913
12
206 925

195 300
171
16
195 487

395
159
22 021
6 938
131 281
25 822
365
3 838
2 711
160
4 394
198 084

387
152
21 810
6 840
124 662
25 768
395
3 573
3 432
277
3 579
190 875

110
75
0
0
185

110
0
0
0
110

3 173
3 173

1 002
1 002

2
2

2
2

1
42
43

0
37
37
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i
den period de hör hemma.
Anläggningstillgångar
6 Immateriella anläggningstillgångar
Pågående investeringar
- Nytt verksamhetssystem
Omklassificering
Summa

0
0
0

2 671
-2 671
0

12 758
-930
0
0
-3 101
8 726

0
0
10 086
2 671
-930
11 827

7 Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Summa

1 600
-1 337
0
-72
192

1 601
-1 265
0
-72
264

8 Fordringar
Kundfordringar
Div. kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

24 788
148
16 482
41 418

23 973
0
15 505
39 478

9 Kassa och bank
Bank
Summa

20 331
20 331

13 494
13 494

31 333
0
31 333
5 442
3 135
39 910

27 867
0
27 867
3 465
2 997
34 329

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Omklassicifering från pågående investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

10 Eget kapital
Ingående balans Allmänt eget kapital
Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar
Utgående balans Allmänt eget kapital
Årets/periodens resultat
Andelskapital, medlemskommuner
Summa
11 Kortfristiga skulder
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Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

1 439
8 051
3 214
0
1 019
5 464
11 571
30 758

2 617
7 907
6 575
0
1 059
12 450
126
30 734

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2021.

12 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare
Summa

138

0

0

0
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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.

Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget

Budget 2021 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2020 samt utfallet av 2019.
Medlemmarnas behov beräknades till 325 000 uppdrag och att förbundet skulle nå ett nollresultat.
För en budget i balans 2021 bedömdes en snitthöjning av priset om 2,6 % nödvändig.

Utfall
Pandemin har under året haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet för
2021 blev drygt 341 000 uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 5,4 mkr att
jämföra med budgeterat nollresultat.
Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger under budget trots fler
utförda uppdrag än budgeterat. Detta beror framförallt på att tolkning på distans dominerat under
2021 och att såväl arvoderings- som debiteringsmodellen för distanstolkning skiljer sig mot
platstolkning. Även kostnader och intäkter kopplade till tolkarnas resor har minskat som ett
resultat av distanstolkningens dominans.
Den under 2021 rådande pandemisituationen har resulterat i att förbundets samtliga
direktionsmöten under året genomfördes på distans. Kostnadsutfallet blev knappt hälften av
budgeterat belopp. Även förbundets personalkostnader är lägre än budgeterat och beror bland
annat på vakanta tjänster under året. Pandemisituationen har också medfört att förbundet generellt
haft lägre kostnader för bland annat tjänsteresor samt kompetensutvecklingsinsatser för
förbundets personal.
Utfallet för tolkutbildning blev ca 370 000 kronor vilket motsvarar en knapp fjärdedel av lagd
budget. Pandemin har medfört att flera planerade utbildningar på plats under året ersätts med
digitala alternativ, vilket varit mer kostnadseffektivt. Under senare år har även en utveckling skett
avseende rekryteringsförfarandet vilket inneburit att förbundet rekryterat tolkar som antingen
redan är etablerade i yrket eller är under grundutbildning hos extern utbildningsaktör.
Då kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner per 31 mars 2022 gjordes i samband med
årsbokslutet för 2021 en uppbokning av de hyresmånaderna verksamheten inte kommer nyttja
lokalerna. Detta medför att utfallet för lokalkostnaderna 2021 är högre än budgeterat.
Utfallet för IT-kostnaderna blev högre i förhållande till budget. Detta är bland annat ett resultat av
att fler tolkuppdrag än budgeterat utförts under året och att debitering sker per uppdrag från
systemleverantören. Förbundet har också bytt telefonileverantör under 2021 vilket har medfört
engångskostnader i samband med upprättandet av den nya kommunikationslösningen vilket
påverkat utfallet för nätverkskostnader. Även bytet från Skype till Teams under året har resulterat i
en något högre kostnad mot budgeterat.
Kostnadsutfallet för IT- och konsulttjänster är högre än budgeterat. Under första halvan av 2021
hade förbundet stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet. Kostnaderna
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avsåg såväl juridiskt stöd som kostnader för systemutveckling. Även konsultkostnaderna för
upphandlingsstöd i samband med telefoniupphandlingen blev högre än budgeterat. Den ökade
kostnaden grundar sig i ett mer omfattande upphandlings- och driftsättningsarbete än vad som
ursprungligen beräknats. Under hösten har en ny upphandling avseende verksamhetsstöd
påbörjats vilket också påverkat utfallet av konsultkostnaderna.
Vid delårsbokslutet gjordes en omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar vilket
resulterade i ökade avskrivningar under hösten. Detta har medfört ett högre kostnadsutfall än
budgeterat.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summering
KOSTNADER
Ersättning direktionen
Personalkostnader
Arvoden uppdragstagare
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT
Årets resultat

Utfall 2020
195 300
187
195 487

Utfall 2021
206 913
12
206 925

Budget 2021
216 000
0
216 000

539
28 650
150 430
395
3 573
3 432
277
3 689
1 037
192 022

554
28 959
157 103
365
3 838
2 711
160
4 579
3 214
201 482

1 200
32 760
168 877
1 500
3 712
2 413
352
3 578
1 608
216 000

5 442

0

3 465

Tabell 8 Utfall mot budget 2021
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Förbundets investeringsverksamhet
Förbundet hade inga investeringar under 2021.
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-03-25

Åke Björk
Ordförande

Christina Abrahamsson
Vice ordförande
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Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-11

§ 85
KS/2022:685
Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2021 samt beviljande av
ansvarsfrihet för direktionen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2021.
2. För Orust kommuns del bevilja direktionen ansvarsfrihet för år 2021.
Jäv
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedling Väst har upprättat en årsredovisning för år 2021 och översänt till sina
medlemmar.
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska godkänna samt behandla frågan om
ansvarsfrihet för direktionen avseende verksamhetsåret 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02
Årsredovisning 2021 – Tolkförmedling Väst
Tolkförmedling Väst – Revisionsberättelse 2021
Tolkförmedling Väst – Granskning av årsredovisning 2021 PWC
Beslutet skickas till
Tolkförmedling Väst
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-25

§129
KS/2022:685
Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2021 samt beviljande av
ansvarsfrihet för direktionen
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2021.
2. För Orust kommuns del bevilja direktionen ansvarsfrihet för år 2021.
Jäv
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) samt Maria Sörqvist (C) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedling Väst har upprättat en årsredovisning för år 2021 och översänt till sina
medlemmar.
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska godkänna samt behandla frågan om
ansvarsfrihet för direktionen avseende verksamhetsåret 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-05-11 § 85 föreslå kommunstyrelsen överlämna
till kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2021.
2. För Orust kommuns del bevilja direktionen ansvarsfrihet för år 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02
Årsredovisning 2021 – Tolkförmedling Väst
Tolkförmedling Väst – Revisionsberättelse 2021
Tolkförmedling Väst – Granskning av årsredovisning 2021 PWC
Beslutet skickas till
Tolkförmedling Väst

1

Datum

Diarienummer

2022-02-21

KS/2022:348

1(2)

Kommunförvaltningen
Andreas Sjögren
telefon 0304-33 40 84
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Antagande av föreskrifter för avfallshantering
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta föreskrifter om avfallshantering, daterade 2022-02-21.
Sammanfattning av ärendet
Miljöbalkens 15 kapitel 41 § anger att varje kommun skall ha en renhållningsordning
som antas av kommunfullmäktige. Denna består av två olika delar:
 Föreskrifter om avfallshantering i kommunen
 Avfallsplan
Föreskrifterna innehåller bland annat Orust kommuns bestämmelser om hushållsavfall,
dispenser från föreskrifter, sorteringsföreskrifter och abonnemangsindelning.
Under Allmänna bestämmelser har förtydligande av fastighetsägarnas skyldigheter skett
samt deras betalningsskyldighet samt diverse förtydligande.
Efter förfrågningar från företagare om fler tömningar under sommarhalvåret, för
verksamheter, har under Särskilda bestämmelser tillkommit nya abonnemangsformer
utifrån Renhållningstaxa 2021.
Under stycket Undantag i föreskrifterna har informationen ”Delning av
avfallsabonnemang” införts. Detta innebär att abonnemang kan få delas av närboende
fastighetsägare efter skriftlig ansökan och godkännande, av utskottet för
samhällsutveckling, om risk för människors hälsa eller miljö inte kan uppkomma.
Detta gäller från och med att Föreskrifter om avfallshantering antagits av
kommunfullmäktige.
Äldre godkända delningar av avfallsabonnemang kommer att ses över enligt Avfall
Sveriges beräkningar.
Utredning
Bedömning
Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret är uppdelat mellan kommunstyrelsen
och miljö- och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen, sektor samhällsutveckling,
ansvarar för renhållning avseende avtal, information, taxor och liknande.
Avfallshanteringen i kommunen utförs av den eller de som kommunen bestämmer, i
texten benämnd renhållaren.

Datum

Diarienummer

2022-02-21

KS/2022:348

2(2)

Frågor om undantag från dessa föreskrifter och anmälan prövas av miljö- och
byggnadsnämnden.
Förvaltningen bedömer att avfallsföreskrifterna ska uppdateras med anledning av de nya
abonnemangsformerna och de förtydliganden som gjorts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21
Föreskrifter för avfallshantering, daterade 2022-02-21
Beslutet skickas till
Chef affärsdrivande verksamhet
Enhetschef renhållning
Miljö- och byggnadsenheten
Orust kommuns författningssamling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef

Andreas Sjögren
Chef affärsdrivande verksamhet

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-10

§ 87
KS/2022:348
Antagande av föreskrifter för avfallshantering
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Anta föreskrifter om avfallshantering, daterade 2022-02-21, med föreslagna ändringar.
Sammanfattning av ärendet
Miljöbalkens 15 kapitel 41 § anger att varje kommun skall ha en renhållningsordning som antas av
kommunfullmäktige. Denna består av två olika delar:



Föreskrifter om avfallshantering i kommunen
Avfallsplan

Föreskrifterna innehåller bland annat Orust kommuns bestämmelser om hushållsavfall, dispenser
från föreskrifter, sorteringsföreskrifter och abonnemangsindelning.
Under Allmänna bestämmelser har förtydligande av fastighetsägarnas skyldigheter skett samt
deras betalningsskyldighet samt diverse förtydligande.
Efter förfrågningar från företagare om fler tömningar under sommarhalvåret, för verksamheter,
har under Särskilda bestämmelser tillkommit nya abonnemangsformer utifrån Renhållningstaxa
2021.
Under stycket Undantag i föreskrifterna har informationen ”Delning av avfallsabonnemang”
införts. Detta innebär att abonnemang kan få delas av närboende fastighetsägare efter skriftlig
ansökan och godkännande, av utskottet för samhällsutveckling.
Detta gäller från och med att Föreskrifter om avfallshantering antagits av kommunfullmäktige.
Äldre godkända delningar av avfallsabonnemang kommer att ses över enligt de nya föreskrifterna
under 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21
Föreskrifter för avfallshantering, daterade 2022-02-21
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen överlämna föreskrifter om
avfallshantering, daterade 2022-02-21, till kommunfullmäktige för antagande, med följande
ändring:
Sidan 15 under stycket 5.3 Delning av avfallsabonnemang - utgår ”om risk för människors hälsa
och miljö inte kan uppkomma”.

1

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-10

Rolf Sörvik (V) instämmer med Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag samt föreslår ytterligare
en ändring:
Sidan 10 under stycket 2.12 Grovavfall – läggs till att insamling grovavfall från öarna Härmanö/
Gullholmen och Käringön sker vecka 30.
Beslutsgång
Ordförande frågar om utskottet för samhällsutveckling kan enas om att föreslå kommunstyrelsen
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Anta föreskrifter om avfallshantering, daterade 2022-02-21, med föreslagna ändringar.
Ordförande finner att utskottet beslutat enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) och Rolf Sörviks
(V) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Chef affärsdrivande verksamhet
Enhetschef renhållning
Miljö- och byggnadsenheten
Orust kommuns författningssamling
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Inledning
Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av två olika delar:
föreskrifter om avfallshanteringen i kommunen och avfallsplan.
Dispenser som kommunal nämnd eller förvaltning har meddelat med stöd av äldre
föreskrifter gäller tillsvidare.
Reglernas syfte och målgrupp
Föreskriften innehåller Orust kommuns bestämmelser om kommunalt avfall,
dispenser från föreskrifter, sorteringsföreskrifter och abonnemangsindelning.
1 Inledande bestämmelser
1.1 Lagstiftning
För kommunens avfallshantering gäller utöver denna föreskrift


Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (2020:614)



Föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av
miljöbalken, som förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899) och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4)
om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall



Förpackningsförordningen – Förordning (2018:1462) om producentansvar för
förpackningar. Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning,
batterier (2008:834), läkemedel (2009:1031) samt Returpappersförordningen –
Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper



Andra författningar, som smittskyddslagen (2004:168), arbetsmiljölagen
(1997:1160) med tillhörande föreskrifter, lagen om offentlig upphandling
(2016:1145) samt plan- och bygglagen (2010:900).

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Med
nyttjanderättsinnehavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten.
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1.2 Kommunens renhållningsansvar
Kommunens renhållningsansvar enligt denna renhållningsföreskrift omfattar
kommunalt avfall, och därmed jämförligt avfall, enligt miljöbalkens bestämmelser, 15
kap 2 §.
Kommunfullmäktige fastställer enligt särskild ordning en renhållningstaxa.
1.3 Organisation
Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret är uppdelat mellan
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen, sektor
samhällsutveckling, ansvarar för renhållningen avseende avtal, information, taxor och
liknande. Avfallshanteringen i kommunen utförs av den eller de som kommunen
bestämmer, i texten benämnd renhållaren.
Frågor om undantag från dessa föreskrifter och anmälan prövas av miljö- och
byggnadsnämnden. Nämnden hanterar dispenser för dessa föreskrifter. Nämnden
informerar om kraven för hemkompostering. Nämnden utövar även tillsynen över
avfallshanteringen enligt 15 kap miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av
miljöbalkens bestämmelser.
1.4 Definitioner
Helårshus är boende i småhus med en eller två hushåll. Till denna kategori räknas
samtliga fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se
nedan.
Fritidshus nyttjas delar av året (den som äger fastigheten är då folkbokförd på annan
fastighet).
Verksamheter Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer,
hotell, båtklubbar med mera som inte utgörs av boende.
Budning Beställning vid varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning.
Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämd intervall.
Tomtgräns Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns. I de fall tomtgräns ej ligger
vid farbar väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg, se föreskriftens
bestämmelser om farbar väg.
6

Föreskrifter om avfallshantering – Regler
2 Allmänna bestämmelser
2.1 Fastighetsägarens skyldigheter
Renhållningsabonnenten kan hos kommunen begära tömning av extrasäck i ordinarie
tömning, alternativt begära en större behållare.
Renhållningsabonnentent fogar själv över inplacering enligt lämpligt abonnemang.
För att abonnemang Bas med hemkompost ska kunna väljas ska godkänt kompostkärl
påvisas.
Abonnemangsform får endast bytas en gång per år om inte särskilda skäl föreligger till
exempel byte av fastighetsägare, uppgradering av abonnemang på grund av dålig
sortering med mera.
Kommunen får utan abonnentens medgivande utöka behållarvolymen för
renhållningsabonnenten till närmast större volym efter att tre påstötningar gjorts i
följd om behållaren varit överfull.
Antalet abonnemang beräknas i normalfallet till ett per fastighet och för flerfamiljshus
beräknas i normalfallet ett abonnemang per två lägenheter.
Fastighetsägaren är skyldig att hålla väg i framkomligt skick. Fastighetsägaren kan inte
befrias från sin skyldighet att överlämna avfallet genom att inte uppfylla skyldigheten
att ordna farbar väg. Om fastighetsägaren inte ordnar farbar väg, kan kommunen
anses uppfylla sin hämtningsskyldighet även om avståndet till den plats där avfallet
hämtas är längre.
2.2 Betalningsskyldighet
Fastighetsägaren är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell
avfallshantering. Betalningskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat
hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället,
inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade
sättet. Avgiftsskyldig ska snarast anmäla ändrade förhållanden till Orust kommuns
kundtjänst för renhållning, exempelvis vid ägarbyte.
2.3 Informationsskyldighet och krav på sortering av kommunalt avfall
Fastighetsinnehavare är skyldig att informera den som bor eller är verksam i
fastigheten om gällande regler för avfallshantering.
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Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare ska sortera ut de avfallsslag
där det föreligger krav på separering och utsortering och som särskilt anges under p.
2.11-2.19. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att
olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.
2.4 Emballage av avfall med mera
Avfall som läggs i behållare avsedd för matavfall, ska var inlagt i påse som
tillhandahålls av renhållaren. Påsarna ska vara så väl förslutna att avfallet inte sprids.
Avfall som läggs i behållare för respektive restprodukt ska vara väl inneslutet i
förpackning som inte genomsläpper väta. Föremål som kan ge upphov till skär- och
stickskador, till exempel krossat glas, nålar etc. ska läggas i skyddande förpackning
innan de läggs i avfallspåsen.
2.5. Soputrymme, behållarplats, behållare hämtningsväg med mera
Om soputrymmen och hämtningsvägar finns bestämmelser i Boverkets
författningssamling (BFS) samt allmänna råd i Handboken för avfallsutrymmen 2018
från Avfall Sverige.
Om avståndet från platsen där renhållningsfordonet kan stanna och soprum eller
behållarplats är mer än 7,5 meter utgår tillägg på abonnemanget i enlighet med de
regler som fastställts av kommunfullmäktige. Om motsvarande avstånd till soprum
eller behållarplats är mellan 7,5 och 15 meter och behållaren lämnas i tomtgräns efter
tömningen utgår inget tillägg på abonnemanget – gäller endast behållare i form av
kärl.
Storlek och typ av avfallsbehållare fastställs av kommunen. Behållarna ska vara så
uppställda att hämtningen underlättas. Transportväg ska ha en hårdgjord yta.
Transportvägen ska året runt ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas
halkfri. Transportväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna
förekommer. Om parkering tillåts ska vägen vara bredare (bredden beror då på vilken
typ av parkering som tillåts, till exempel utmed vägen eller snedställd). Om vägen är
mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare, men den ska vara
minst 4,5 meter. Träd och växtlighet eller snövallar ska inte inkräkta på vägbredden.
Transportvägar (inklusive garage eller andra platser där hämtningsfordon ska
framföras) ska ha en fri höjd på 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den
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fria höjden. Behållare ska vara så placerad att den kan hämtas med behållarkärra, i
annat fall utgår tillägg på grundtaxan i enlighet med de regler som fastställs av
kommunen.
Enskild väg som utnyttjas för hämtning ska alltid hållas i sådant skicka att den är
farbar för kommunens eller dess renhållares hämtningsfordon. Vägstandarden ska
medge möjlighet för renhållningsfordonet att vända längst in på vägen.
Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon, till exempel i form av
vändplats eller trevägskorsning. Vändmöjlighetens mått ska anpassas efter vilken typ
av hämtningsfordon som ska användas. I figur 1 och 2 ges exempel på mått för ett
baklastande hämtningsfordon.

Fig. 1 Vändplats för baklastande hämtningsfordon. BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL

9

Föreskrifter om avfallshantering – Regler

Fig. 2 Alternativ vändplats till figur 1 för baklastade hämtningsfordon. BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL

Hämtningsfordonens behov av att backa vid hämtning av avfall ska i största möjliga
mån minimeras, och undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsentréer,
skolor, förskolor och äldreboenden. Hämtningsfordonets uppställningsplats ska inte
vara skymd av till exempel backkrön eller kurva.
Kärl, behållare och containrar ska vara märkta på sådant sätt att förväxling med annan
fastighetsinnehavare eller annan typ av anläggning är förebyggd. Kommunens
entreprenör kommer att förse kärl, behållare och containrar med särskild märkning,
vilket inte får tas bort eller göras oläsligt om inte renhållningsenheten meddelar något
annat. Märkningen syftar till att förebygga förväxling med annan fastighetsinnehavare
eller annan typ av anläggning.
2.6 Anvisad plats
Kommunen kan även i enskilt fall där fastighetsägarna och kommunen inte kommer
överens besluta att avfall hämtas från anvisa plats, till exempel om det inte finns farbar
väg fram till fastigheten. Anvisning av plats sker genom beslut i kommunstyrelsen.
Delegation till avfallsansvarig på att meddela beslut från kommunstyrelsen gällande
anvisad plats finns.
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2.7 Fyllnadsgrad, vikt med mera
Behållare får inte fyllas mer än den lätt kan flyttas. Den får heller inte vara så tung att
det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Närmare upplysning om maxvikter och
rullmotstånd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter lämnas av renhållaren. Renhållaren
tömmer inte behållaren om den till exempel är överfull, innehåller felsorterat avfall
eller har dåligt emballerade föremål som är skärande eller stickande. Avfallet
omfördelas respektive emballeras om genom fastighetsägarens försorg till nästa
hämtningstillfälle.
Säckar får inte fyllas över markering och inte väga mer än 15 kilo.
Varm aska, slagg, frätande ämnen som kan förorsaka antändning får endast läggas i för
ändamålet speciellt avsedda behållare.
2.8 Behandlingsförbud
Enligt miljöbalkens och avfallsförordningens bestämmelser får avfall inte grävas ned,
eller förbrännas, komposteras eller på annat sätt återvinnas eller bortskaffas av
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren.
Miljö- och byggnadsnämnden kan medge undantag från det generella förbudet att
kompostera matavfall, se p. 2.17.
2.9 Egen transportskyldighet
Avfall som kommunen inte är skyldig att hämta vid fastigheten och som inte heller
slutligt får behandlas av fastighetsinnehavaren och nyttjanderättsinnehavaren, skall
denna låta forsla bort till av kommunen angiven plats.
Borttransport från fastigheten ska ske så ofta och på sådant sätt att olägenhet inte
uppstår för omgivningen.
Extrahämtning kan beställas av kommunen vid tillfällen då större mängder
hushållsavfall än normalt uppstått. Hämtningen görs då av extra säck vid nästa
ordinarie hämtning mot ersättning. Vid budad hämtning debiteras en avgift utifrån
gällande taxa.
I de fall miljö- och byggnadsnämnden godkänt kompostering av kommunalt avfall,
latrin och slam får fastighetsägaren själv, efter anvisning, behandla detta avfall.
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2.10 Äganderätt till behållare med mera
Innehav av behållare är obligatoriskt. Behållare för restprodukt, matavfall och farligt
avfall ägs och underhålls av kommunen. Containrar vid central uppsamlingsplats ägs
av entreprenören. Behållare som krävs för övriga avfallsslag ägs och underhålls av
fastighetsinnehavaren.
Säckställ vid hämtning av restprodukt och matavfall i säck ägs och underhålls av
fastighetsinnehavaren.
Kompostbehållare för hemkompostering är fastighetsinnehavarens egendom.
2.11 Slam och restprodukter
Tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare är obligatorisk. Tömning
av slutna tankar och slamavskiljare för bostadshus (gäller avlopp såväl vattentoalettWC, som bad, disk och tvätt-BDT) utförs utan budning en gång per år med avisering.
Vid fritidshus med BDT (bad-disk-tvätt)-avlopp töms slamavskiljaren en gång
vartannat år. Extratömning (budning) utförs på begäran.
Minireningsverk ska tömmas minst en gång per år och i övrigt enligt tillverkarens
förskrifter. Tömningsanvisningar ska finnas tillgängliga för slamtömmaren i direkt
anslutning till verket.
Hämtning av fosforbindande material vid små avloppsanläggningar ska ske i enlighet
med tillstånd som lämnats från miljö- och byggnadsnämnden. Beroende på
reningsverkets kapacitet kan hämtningsfrekvensen variera. Fillermaterialet ska hämtas
minst en gång vartannat år genom renhållarens försorg, om inget annat meddelats i
lämnat tillstånd. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att tillföra nytt filtermaterial
samtidigt som uttjänt filtermaterial hämtas.
För hämtning av fillermaterial i säck ska utrymme för tömning med kranfordon finnas.
Avståndet mellan uppställningsplats för kranfordon och fosforfälla får högst vara 10
meter om filtersäcken väger 500 kg och högst 5 meter om filtersäcken vägen 1 000 kg.
Den fria höjden ska vara minst sju meter över kranfordonet och mellan kranfordonets
uppställningsplats och fosforfällan.
Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller
manlucka till slamavskiljare och sluten tank får inte vara övertäckt. Spärranordningar
12

Föreskrifter om avfallshantering – Regler
försedda med lås som kräver nyckel eller kod ska göras tillgängliga. Locket ska vara så
utformat att det enkelt kan lyftas och inte är för tungt. Maximal vikt för locket är 15
kg, tyngre lock extra debiteras enligt gällande taxa. Fastighetsägaren svarar för
anläggningens skötsel och underhåll.
Anslutningar för sugslang till avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara
av den typ som renhållningsenheten anvisat. Slamanslutningar som inte motsvarar
standardanslutning på fordonets slang ska bytas av fastighetsägaren. Anslutningarna
ska vara tillgängliga så att renhållningsentreprenör tillgodoser sin arbetsmiljö.
Fettavskiljare - samma regler gällande tillgång och arbetssätt som ovan tillämpas på
fettavskiljare.
Avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara märkta på sådant sätt att
förväxling med annan fastighetsinnehavare eller annan typ av anläggning är
förebyggd. Nödvändiga instruktioner för tömning ska finnas tillgängliga. Kommunens
entreprenör kommer att förse avloppsanläggningar med särskild märkning, vilket inte
får tas bort eller göras oläslig om inte renhållningsenheten meddelar något annat.
Märkningen syftar till att förebygga förväxling med annan fastighetsägare eller annan
typ av anläggning.
Fastigheter som ligger i direkt anslutning till varandra där samma fastighetsägare
föreligger utgår endast ett budningstillägg om tömningsfordonet flyttar sig mindre än
100 meter.
Budningstillägg utgår endast en gång vid tömning av två anläggningar på samma
fastighet under samma tömningstillfälle.
Bomkörningsavgiften utgår per anläggning, om inte båda anläggningarna bomkörs vid
samma tömningstillfälle, då ut går endast en avgift.
2.12 Grovavfall
Hushållens grovavfall ska sorteras i lämpliga fraktioner för återvinning. Grovavfall ska
lämnas till kommunens återvinningscentral.
Avfallet kan hämtas mot en särskild avgift. Renhållaren kan lämna ytterligare
upplysningar.
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Grovavfallet från öarna Härmanö/Gullholmen och Käringön samlas in 1 gång per år,
vecka 30, med hjälp av kommunens entreprenör. Kostnader för detta ska fördelas på
samtliga boende på öarna Härmanö/Gullholmen och Käringön och tillkommer som en
extra avgift på den ordinarie avfallstaxan.
2.13 Farligt avfall
Farligt avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Det farliga avfallet ska
vara tydligt märkt, väl förpackat och får inte blandas ihop med annat farligt avfall. Det
ska läggas i miljöboxen. Läkemedelsrester och kasserade kanyler ska inlämnas på
apotek, förutsatt att de lagts i apotekets behållare. Smittfarligt avfall får inte läggas i
miljöboxen.
Fastighetsägaren är skyldig att deklarera avfallet.
Hämtning av miljöboxen och övrig farligt avfall utförs på sätt som framgår av särskild
information på Orust kommuns webbsida. Farligt avfall kan även avlämnas till
kommunens återvinningscentral Månsemyr.
Följande avfallsslag utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt avfall


Färg-, lackavfall samt harts



Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel)



Lösningsmedel



Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)



Bekämpningsmedel



Sprayburkar



Annat surt och alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda,
svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)



Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)



Batterier



Spillolja eller annat oljeavfall.

2.14 Riskavfall (stickande/skärande)
Med riskavfall avses i denna föreskrift riskavfall från hushållen (till exempel
smittförande, skärande eller stickande avfall). Hushåll kan lämna sådant riskavfall till
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apoteken i särskilda emballage. Apoteken lämnar anvisningar om hantering och
emballage.
2.15 Batterier
Batterier ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För batterier gäller
producentansvar. Batterier och produkter med inbyggda batterier kan lämnas till
försäljningsställen, vid återvinningscentralen Månsemyr eller i miljöboxen på sätt som
framgår av p.2.13.

2.16 Avfall med producentansvar
Insamlingen omfattas av producent ansvaret. Insamling sker på sött som
förpackningsproducenterna anvisar. Wellpapp och förpackningar av papper, glas,
metall och plast som däck.
Elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Elavfall är farligt avfall.
Hushållen ska ombesörja att uttjänta elektriska och elektroniska produkter inlämnas
genom något av följande insamlingsalternativ


Vid köp av nya produkter kan motsvarande uttjänta produkter inlämnas till
försäljningsstället oavsett fabrikat



Uttjänta produkter kan lämnas till återvinningscentralen Månsemyr



Sortering av produkterna ska genomföras enligt anvisningar på
återvinningscentralen



Mindre elektriska eller elektroniska produkter kan med fördel inlämnas i
miljöboxen.

2.17 Kompostering av matavfall
Fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren som själv avser att kompostera
matavfall och liknande avfall från fastigheten, ska anmäla detta till miljö- och
byggnadsnämnden. Anmälan medför en avgift.
Kompostering får ske inom fastigheter med enbostadshus, i sluten kompostbehållare
för åretruntbruk (isolerad varmkompost). Behållaren ska vara skadedjurssäker. För
ytterligare råd om behållare se kommunens webbsida.
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Kompostering ska kunna ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna
kompostjorden.
Inom fastighet med flerbostadshus eller verksamheter får kompostanläggning inte
anordnas utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.
För att abonnemang Bas med hemkompost ska kunna väljas ska godkänt kompostkärl
påvisas.
Kompostbehållare eller annan anordning ska vara av typ som miljö- och
byggnadsnämnden kan godkänna. Nämnden kan meddela föreläggande eller förbud,
om kompostering av köksavfall medför olägenhet i omgivningen.
För fastigheter som inplaceras i abonnemang Bas med hemkompost gäller att
komposterbart avfall inte får läggas i behållare för restprodukt. Om så sker kan miljöoch byggnadsnämnden besluta om inplacering i annan abonnemangsform.
Fastigheter utan egen kompost ska lämna matavfall i särskild behållare för matavfall.
Läggs annat avfall än matavfall i sådan behållare sker hämtning av denna i särskild
ordning. För hämtningen uttas en särskild avgift som tillägg till den ordinarie avgiften.
2.18 Hushållen restprodukt
Med restprodukt menas allt kommunalt avfall som inte hemkomposteras, eller lämna
till matavfallsbehållaren, avfall som klassas som farligt eller avfall som omfattas av
producentansvaret (glas, pappersåtervinning, elektronikskrot med mera).
Restprodukten uppsamlas i säck eller kärl i avvaktan på bortforsling genom
renhållarens försorg.
Komposterbart eller farligt avfall får inte läggas i behållare (grön tunna eller säck) för
restprodukt. Läggs komposterbart eller farligt avfall i sådana behållare sker hämtning
av denna i särskild ordning. För hämtning uttas en särskild avgift som tillägg till den
ordinarie årliga avgiften.
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2.19 Trädgårdsavfall
Kompostering av trädgårdsavfall som lämpar sig för kompostering är tillåten på den
egna fastigheten i hela kommunen under förutsättning att det kan ske utan olägenhet
för omgivningen eller med beaktande av invasiva arter. Vegetabiliskt köksavfall (rester
av frukt och grönsaker) som uppstår på fastigheten får samkomposteras med
trädgårdsavfall om det kan ske utan olägenhet. Kompostering ska ske i ändamålsenlig
behållare.
Eldning av torrt trädgårdsavfall (torra grenar och kvistar) är tillåtet när det inte
föreligger eldningsförbud (meddelas av räddningstjänsten), och under förutsättning
att olägenhet inte uppstår för omgivningen. Eldning är inte tillåten inom
detaljplanelagt område mellan 1 april och 30 september (§ 8 Orust kommuns Lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, KF § 34 2015-03-12).
2.20 Abonnemangsbestämmelser
En grundavgift kommer att tilldelas alla fastighetsägare inom kommunen. Denna
avgift ska bära kostnader för besök på återvinningscentral och kundtjänst.
Grundavgiften kommer att ingå i abonnemangskostnad för respektive
abonnemangsform och storlek på kärl.
Innehavet av ett abonnemang kan delas mellan flera fastighetsägare om kommunen
anser att det vara tillämpligt utifrån ett miljö- och transportmässigt synsätt. Det får
dock inte inkräkta på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön
uppstår.
3 Annat avfall än kommunalt avfall
3.1 Bygg- och rivningsavfall
Bygg- och rivningsavfall som producerats i en yrkesmässig verksamhet ingår inte i
kommunens renhållningsansvar. Inför en rivning ska avfallet/materialet inventeras
innan rivning får ske. Bygg- och rivningsavfall ska sorteras så att olika material kan tas
om hand för materialåtervinning eller återanvändning. Det åligger den som avser att
utföra ombyggnad eller rivning att sortera ut allt farligt avfall innan arbetet påbörjas.
Vid denna försortering är det särskilt viktigt att avfall innehållande kvicksilver, bly,
kadmium, köldmedia, asbest och PCB utsorteras och hålls avskilt från övrigt avfall.
Avfallsslagen emballeras på så sätt som kommunen kan godkänna.
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Utsorterat farligt avfall och miljöskadliga produkter ska utan onödigt dröjsmål
borttransporteras efter krav som anges i gällande avfallsförordning om farligt avfall.
Eventuellt miljöstörande material som inte omfattas av nämnda förordning ska också
omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt
Gipsavfall får inte blandas med annat avfall enligt NFS 2004:10.
3.2 Avfall med producentansvar
För avfall som omfattas av förordningarna om producentansvar, till exempel däck utan
fälg, förpackningar, elektroniska och elektriska produkter (inklusive vitvaror) ska den
som yrkesmässigt bedriver verksamhet där sådant avfall uppstår själv träffa
överenskommelse med respektive producentansvarsbolag.
3.3 Farligt avfall från verksamheter
Farligt avfall från verksamheter ska den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där
sådant avfall uppstår själv träffa överenskommelse med ett insamlingsbolag.
4 Särskilda bestämmelser
För avfallshantering gäller vad som sägs under ”Allmänna bestämmelser”. För
hämtning av restavfall och matavfall gäller följande abonnemang.
4.1 Abonnemang BAS
Permanent-, delårsboende och verksamheter (hushåll som inte hemkomposterar)
Matavfall (se p.2.17)

Hämtning sker varannan vecka (26 gånger/år) enligt särskild tömningslista.
Restprodukt (se p.2.18)

Hämtning sker en gång var fjärde vecka (13 gånger/år) enligt särskild tömningslista.
4.2 Abonnemang BAS med hemkompost
Permanent-, delårsboende och verksamheter (hushåll som hemkomposterar)
Restprodukt (se p.2.18)

Hämtning sker en gång var fjärde vecka (13 gånger/år) enligt särskild tömningslista.
Matavfall (se p.2.17)

Se särskilda bestämmelser för kompostering.
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4.3 Abonnemang Varannan vecka
Permanent-, delårsboende och verksamheter (hushåll med tätare tömningsintervall)
Matavfall (se p.2.17)

Hämtning sker en gång varje vecka under veckorna 19-36 samt en gång varannan
vecka under veckorna 1-18 och 37-52 (35 gånger/år).
Restprodukt (se p.2.18)

Hämtning sker en gång varannan vecka (26 gånger/år).
4.4 Abonnemang Varannan vecka delårsboende
Permanent-, delårsboende och verksamheter (hushåll som inte utnyttjas fullt ut vinterhalvåret)
Matavfall (se p.2.17)

Hämtning sker en gång per vecka under perioden vecka 19-36, samt en gång var
åttonde vecka under veckorna 1-18 och 37-52 (35 gånger/år).
Restprodukt (se p.2.28)

Hämtning sker en gång varannan vecka under perioden vecka 19-36, samt en gång var
åttonde vecka under veckorna 1-18 och 37-52 (13 gånger/år).

4.5 Abonnemang Varje vecka
Permanent-, delårsboende och verksamheter
Matavfall (se p.2.17)

Hämtning sker en gång per vecka (52 gånger/år) enligt särskild tömningslista.
Restprodukt (se p.2.18)

Hämtning sker en gång per vecka (52 gånger/år) enligt särskild tömningslista.
4.6 Abonnemang Varje vecka Sommar
Endast verksamheter
Matavfall (se p.2.17)

Hämtning sker en gång per vecka under perioden vecka 19-36 (18 gånger/år) enligt
särskild tömningslista.
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Restprodukt (se p.2.18)

Hämtning sker en gång per vecka under perioden vecka 19-36 (18 gånger/år) enligt
särskild tömningslista.
4.7 Abonnemang 2 gånger i veckan Sommar
Endast verksamheter
Matavfall (se p.2.17)

Hämtning sker två gånger per vecka under perioden vecka 19-36 (36 gånger/år) enligt
särskild tömningslista.
Restprodukt (se p.2.18)

Hämtning sker två gånger per vecka under perioden vecka 19-36 (36 gånger/år) enligt
särskild tömningslista.
4.8 Abonnemang 3 gånger i veckan Sommar
Endast verksamheter
Matavfall (se p.2.17)

Hämtning tre gånger per vecka under perioden vecka 19-36 (54 gånger/år) enligt
särskild tömningslista.
Restprodukt (se p.2.18)

Hämtning sker tre gånger per vecka under perioden vecka 19-36 (54 gånger/år) enligt
särskild tömningslista.

5 Undantag i föreskrifterna
I detta kapitel regleras vilka undantag från föreskrifterna för avfallshantering som kan
medges och vem som beslutar om undantagen.
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5.1 Om undantagen
Ansökan om undantag från dessa föreskrifter prövas av miljö- och byggnadsnämnden
om inget annat anges. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka
avfallsslag som avses, samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet avses att
omhändertas, vilken tidsperiod som avses och vilka skälen är för uppehåll eller
dispens. I ansökan om eget omhändertagande ska det framgå hur omhändertagandet
kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Ansökan om undantag görs på kommunens webbsida. Alla beviljade beslut ska
meddelas renhållningsentreprenören för kännedom.
Ordinarie hämtningsschema styr när dispenser och uppehåll börjar gälla.
Undantag för eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna
kommunalt avfall till kommunen delas in i uppehåll och dispenser.
Uppehåll: Uppehåll innebär en tillfällig befrielse från hämtning under en
tidsbegränsad period.
Dispens: Dispens innebär hel befrielse från hämtning av viss avfallsfraktion och kan
medges för eget omhändertagande av kommunalt avfall och avloppsfraktioner.
Dispensen kan vara tidsbegränsad eller gälla tillsvidare. Dispensen är oftast personlig
och upphör då att gälla om fastigheten byter ägare eller nyttjanderättsinnehavare. Vid
sådan ändring måste en nu ansökan om dispens göras.
5.2 Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall
För årshus kan uppehåll i hämtning av restavfall, matavfall, slam och restprodukter
från små avlopp medges efter skriftligt intyg från fastighetsägaren att fastigheten inte
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst 6 månader. Intyget ska
vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 4 veckor före avsedd
uppehållsperiod.
För fritidshus gäller att uppehållet ska vara minst 12 månader.
Inget boende får förekomma på fastigheten under den tid som uppehållet gäller.
Beslut om uppehåll upphör att gälla om förutsättningarna förändras, om villkoren i
beslutet inte uppfylls, eller om olägenhet uppstår för människors hälsa och miljö.
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Fastigheten tilldelas då abonnemang som innebär hämtning genom kommunens
försorg.
5.3 Delning av avfallsabonnemang
Abonnemang kan få delas av närboende fastighetsägare efter skriftlig ansökan och
godkännande, av utskottet för samhällsutveckling.
5.4 Dispens för eget omhändertagande av kommunalt avfall
5.4.1 Slam

Dispens för eget omhändertagande av slam från enskild avloppsanläggning med
vattentoalett kan beviljas på lantbruksfastighet eller på fastighet med tillräcklig
odlingsyta under förutsättning att det kan ske på ett miljö- och hälsomässigt
godtagbart sätt.
Eget omhändertagande av slam från avloppsanläggning med vattentoalett medges inte
inom planlagt område eller tätbebyggt område.
Dispens för eget omhändertagande av restprodukt från BDT-avlopp (bad, disk, tvätt)
som till exempel slam, mull eller annat filtermaterial kan beviljas även om på annan
fastighet än lantbruksfastighet under förutsättning att det kan ske på ett miljö- och
hälsomässigt godtagbart sätt.
5.4.2 Mull från toalett

Omhändertagande och kompostering av mull eller annan fast restprodukt från
torrtoalett kan beviljas på egen fastighet under förutsättning att det kan göras utan
risk för människors hälsa och miljön. Kompostering ska ske i särskild
förmultningsanläggning, i behållare avsedd för latrinkompostering, eller på annat
likvärdigt sätt, i syfte att återföra näringsämnen till marken. Ansökan ska innehålla en
komplett beskrivning av anläggningen och hanteringen.
5.4.3 Urin

Spridning av urin på egen fastighet kan beviljas under förutsättning att det finns
tillräckligt med lagerhållning och lämplig yta för spridning, samt att det kan ske på ett
godtagbart sätt ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
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5.4.4 Fosforfälla

Eget omhändertagande av förbrukat filtermaterial från fosforfälla och andra likvärdiga
filter kan efter ansökan beviljas på lantbruksfastigheter med aktivt brukad mark.
Marken ska ha ett behov av kalkning.
5.5 Särskild prövning
Efter särskild prövning kan miljö- och byggnadsnämnden bevilja undantag från den
obligatoriska kommunala avfallshämtningen även i andra fall.
För medgivande av sådan befrielse gäller följande:
A) Mängden avfall som inte kan komposteras eller på annat sätt tas omhand nom
fastigheten på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt, är
extremt liten.
B) Bostadsbyggnad på fastigheten är inte i beboeligt skick. Förutsättningarna för
detta är att inget boende får ske på fastigheten och att det inte förekommer
regelbunden verksamhet som ger upphov till avfall på fastigheten.
6 Överklagande
Överklagande av beslut om fattas med stöd av dessa föreskrifter handläggs av
överprövande myndighet. Överklagandet ska ha inkommit till miljö- och
byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörda sakägare fick del av beslutet.

Bilaga 1
Kärlplacering och dragväg

a. Avfallskärl ska på hämtningsdagen vara placerat i omedelbar anslutning till
hämtningsfordonets uppställningsplats eller på annan plats som
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överenskommits med kommunen. Alternativt kan abonnemang för dragväg
tecknas hos kommunen. Kärl ska stå med draghandtag och hjul vänt utåt.
b. Skjut- och dragmotståndet vid hantering av kärl får maximalt uppgå till 300
Newton (N) vid igångsättning och 200 N vid rullning.
c. Dragvägen ska året om vara jämn, hårdgjord, halkfri och fri från trånga
passager och hinder. Trappsteg, löst grus eller kullersten får inte förekomma.
d. Trottoarkant eller liknande nivåskillnad i dragvägen ska vara avfasad.
e. Dragväg ska vara minst 1,2 meter bred. Om dragvägen ändrar riktning mer än
30o ska bredden i avsnittet för riktningsändringen vara minst 1,5 meter.
f. Dragvägen ska ha en fri höjd om minst 2,1 meter. Träd och annan växtlighet
får inte inkräkta på den fria höjden.
g. Dragvägen bör inte ha någon lutning. Om lutning inte kan undvikas bör den
inte överstiga 12 cm per löpmeter och får inte överstiga 20 cm per löpmeter.
Ramper får vara max 10 meter. Längre ramper måste ha vilplan.
h. Hiss i dragväg får inte förekomma.
i. Dragväg ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte finnas
i dragvägen eller inkräkta på dess bredd. Vit otillräcklig snöröjning hämtas inte
avfallet förrän vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, om annat inte
överenskommits med kommunen.
j. Avfallsbehållare vid skolor, förskolor etc. ska vid uppställning utomhus vara
fastlåst på sådant sätt att behållare inte med lätthet kan flyttas till plats där den
kan orsaka risk för brandspridning.
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-25

§122
KS/2022:348
Antagande av föreskrifter för avfallshantering
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Anta föreskrifter om avfallshantering, daterade 2022-02-21, med föreslagna ändringar.
Reservationer och särskilda uttalanden
Maria Sörqvist (C), Lars Larsson (C) samt Martin Reteike (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Maria Sörqvists (C) förslag.
Sammanfattning av ärendet
Miljöbalkens 15 kapitel 41 § anger att varje kommun skall ha en renhållningsordning som antas av
kommunfullmäktige. Denna består av två olika delar:



Föreskrifter om avfallshantering i kommunen
Avfallsplan

Föreskrifterna innehåller bland annat Orust kommuns bestämmelser om hushållsavfall, dispenser
från föreskrifter, sorteringsföreskrifter och abonnemangsindelning.
Under Allmänna bestämmelser har förtydligande av fastighetsägarnas skyldigheter skett samt
deras betalningsskyldighet samt diverse förtydligande.
Efter förfrågningar från företagare om fler tömningar under sommarhalvåret, för verksamheter,
har under Särskilda bestämmelser tillkommit nya abonnemangsformer utifrån Renhållningstaxa
2021.
Under stycket Undantag i föreskrifterna har informationen ”Delning av avfallsabonnemang”
införts. Detta innebär att abonnemang kan få delas av närboende fastighetsägare efter skriftlig
ansökan och godkännande, av utskottet för samhällsutveckling.
Detta gäller från och med att Föreskrifter om avfallshantering antagits av kommunfullmäktige.
Äldre godkända delningar av avfallsabonnemang kommer att ses över enligt de nya föreskrifterna
under 2023.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-05-10 § 87 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Anta föreskrifter om avfallshantering, daterade 2022-02-21, med föreslagna ändringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21
Föreskrifter för avfallshantering, daterade 2022-02-21
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-25

Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut från utskottet för
samhällsutveckling.
Maria Sörqvist (C) föreslår att föreskrifterna för avfallshantering ta bort punkt 5:3 gällande att
dela abonnemang och arbeta in denna under punkt 2.20 med ett tydligt regelverk kring hur
delning av abonnemang kan ske.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget från utskottet för samhällsutveckling mot Maria Sörqvists (C)
förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Chef affärsdrivande verksamhet
Enhetschef renhållning
Miljö- och byggnadsenheten
Orust kommuns författningssamling
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Datum

Diarienummer

2022-02-21

KS/2022:347

1(1)

Kommunförvaltningen
Andreas Sjögren
telefon 0304-33 40 84
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Antagande av renhållningstaxa kommunalt avfall 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta renhållningstaxa kommunalt avfall 2022, daterad 2022-02-21.
Sammanfattning av ärendet
Efter förfrågningar från företagare om fler tömningar under sommarhalvåret har tre
stycken nya abonnemangsformer, för verksamheter, arbetats in utifrån Renhållningstaxa
2021.
Taxa för extratömning av kärl har tillkommit. Tidigare har taxa för extratömning enbart
funnits för säck.
Taxa för extratömning av markbehållare och container, från 1 000 liter till 8 000 liter,
har också tillkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21
Renhållningstaxa kommunalt avfall 2022, daterad 2022-02-21
Beslutet skickas till
Chef affärsdrivande verksamhet
Enhetschef renhållning
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef

Andreas Sjögren
Chef affärsdrivande verksamhet

2022-02-21

Renhållning kommunalt
avfall 2022
Taxa

Dokumenttyp

Antagen av

Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum)

Taxa

Kommunfullmäktige

KS / xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-xx)

20xx-xx-xx – Gäller tills vidare

Chef affärsdrivande verksamhet

KS /20xx:NNNN § NNN (20xx-xx-xx)

Giltlighetstid fr.o.m –t.o. m
Gäller för målgruppen

Dokumentansvarig i förvaltningen
Kontakt om styrdokumentet

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum)

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

2022-02-21

Renhållningsavgifter kommunalt avfall 2022, inkl. moms
Fastigheter med och utan fast broförbindelse

Säck/kärl upp till 660 l
Antal tömningar
Abonnemang

Komp frakt.
140 l

Taxa restprodukt (inklusive grundavgift 517 kr)

Rest
produkt

Säck/kärl
125/140 l

Kärl 190 l

2 700
BAS

26

13

kr

kr
1 900

BAS med hemkompost

13

kr

35

26

kr

Varannan vecka delårsboende

22

13

kr

Varje vecka

52

52

kr

5 835

3 000
18

18

kr

kr

2ggr i veckan sommar (endast verksamheter)

36

36

kr

kr
8 300

3ggr i veckan sommar (endast verksamheter)

54

54

kr

kr

kr

13 582

kr

kr

7 700
kr

6 700
kr

9 600
kr

22 292
kr

4 700

6 500

9 000

8 310
kr

kr
3 500

6 100

12 551
kr

4 816

9 965

3 250

5 600

7 525

kr

kr

5 212
kr

kr
4 105

8 705
kr

kr

kr

kr

6 181

3 301

6 292

3 846
kr

7 800

kr

kr

Kärl 660 l

4 051

2 528
kr

kr
3 300

Varje vecka sommar (endast verksamheter)

kr

kr

Kärl 370 l

3 367

2 361

5 240
Varannan vecka

Kärl 240 l

3 064

12 600
kr

11 200
kr

17 500
kr

Renhållning kommunalt avfall 2022 – Taxa

Tillägg

Komp frakt

Extrasäck i samband med ord. Tömning

100 kr

Rest
produkt

100 kr

Extratömning (inom 7 arbetsdagar)
Fastigheter med broförbindelse

-

-

Extratömning (inom 10 arbetsdagar)
Fastigheter utan broförbindelse
Tillägg för hämtning av grovavfall

-

-

Säck/kärl
125/140 l

Kärl 190 l

Kärl 240 l

Kärl 370 l

Kärl 660 l

-

-

-

-

-

135 kr

160 kr

180 kr

235 kr

285 kr

135 kr

160 kr

180 kr

235 kr

285 kr

Boenden på Härmanö/Gullholmen och
Käringön 1ggr/år

175 kr

Behållaravstånd
Fastigheter med broförbindelse
Fastigheter utan broförbindelse

7,5-15 m 15-25 m 25-37.5 m
37,5-50 m
Ytterligare tillägg/12,5 m
100 kr
160 kr
235 kr
315 kr
75 kr
820 kr 1 000 kr
1 200 kr
1 500 kr
300 kr
Fastigheter med fast broförbindelse

Markbehållare/Container från 1000 l - 8000 l
Antal tömningar
Abonnemang

Taxa restprodukt för behållare/container

Komp frakt.
140 l

Rest
produkt

Behållare
1000 l

26

13

kr

13

kr

Behållare
2000-4000 l

21 562
BAS

30 188
kr

19 439
BAS med hemkompost
35

26

kr

28 075

kr

Varannan vecka delårsboende

22

13

kr

52

52

kr

Varje vecka sommar (endast verksamheter)

18

18

kr

25 600

kr

kr

43 435
kr

81 509
kr

45 000
kr

85 888

21 274

159 180

33 400
kr

kr

kr

42 025
kr

41 564

40 692
kr

kr

19 863

80 400

118 992

43 647
kr

kr

kr

kr
81 785

Varje vecka

39 281

29 982

Container
8000 l

21 485
kr

kr
58 983

21 345

Container
3000 l

40 904
kr

kr
41 709

Varannan vecka

Behållare
4500-6000 l

170 157
kr

26 700
kr

41 000
kr
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Behållare
1000 l

Tillägg
Extratömning (inom 7 arbetsdagar)
Fastigheter med broförbindelse

Behållare
2000-4000 l

1 500 kr

Behållare
4500-6000 l

2 200 kr

Container
3000 l

2 900 kr

Container
8000 l

1 500 kr

3 100 kr

Fastigheter utan fast broförbindelse (Käringön, Gullholmen, m.fl.)

Markbehållare/Container från 1000 l - 8000 l
Antal tömningar
Abonnemang

Komp frakt.
140 l

Taxa restprodukt för behållare/container

Rest
produkt

Behållare
1000 l

Behållare
2000-4000 l

27 636
BAS

26

13

kr

35 600
kr

26 014
BAS med hemkompost

13

kr

35

26

kr

Varannan vecka delårsboende

22

13

kr

Varje vecka

52

52

kr

Varje vecka sommar (endast verksamheter)

18

18

kr

kr
36 289

34 300

Behållare
1000 l

Behållare
2000-4000 l

21 274
81 509

55 000

Behållare
4500-6000 l

43 435
kr

kr

kr

85 888
kr

kr
184 433

42 100
kr

kr

kr

kr

42 025

41 564

47 005

141 569
kr

kr

kr

kr

43 647

19 863

93 026
kr

kr
106 110

kr

kr

Container
8000 l

21 485

45 594

71 594

27 424

Tillägg

kr

kr

Container
3000 l

47 216

34 878

53 864
Varannan vecka

Behållare
4500-6000 l

170 157
kr

26 700
kr

41 000
kr

Container
3000 l

Container
8000 l

Extratömning (inom 10 arbetsdagar)
Fastigheter utan broförbindelse
2 000 kr
2 600 kr
3 400 kr
1 500 kr
3 100 kr
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Alla transporter sker fossilfritt.
Dessa avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna avser den planering, insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som utförs inom kommunens försorg. Gällande bestämmelser om kommunens avfallshantering återfinns i miljöbalken samt i
Orust kommuns lokala föreskrift om avfallshantering.
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-10

§ 88
KS/2022:347
Antagande av renhållningstaxa kommunalt avfall 2022
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande till kommunfullmäktige att besluta:
Anta renhållningstaxa kommunalt avfall 2022, daterad 2022-02-21.
Sammanfattning av ärendet
Efter förfrågningar från företagare om fler tömningar under sommarhalvåret har tre stycken nya
abonnemangsformer, för verksamheter, arbetats in utifrån Renhållningstaxa 2021.
Taxa för extratömning av kärl har tillkommit. Tidigare har taxa för extratömning enbart funnits
för säck.
Taxa för extratömning av markbehållare och container, från 1 000 liter till 8 000 liter, har också
tillkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21
Renhållningstaxa kommunalt avfall 2022, daterad 2022-02-21
Beslutet skickas till
Chef affärsdrivande verksamhet
Enhetschef renhållning
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-25

§123
KS/2022:347
Antagande av renhållningstaxa kommunalt avfall 2022
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Anta renhållningstaxa kommunalt avfall 2022, daterad 2022-02-21.
Sammanfattning av ärendet
Efter förfrågningar från företagare om fler tömningar under sommarhalvåret har tre stycken nya
abonnemangsformer, för verksamheter, arbetats in utifrån Renhållningstaxa 2021.
Taxa för extratömning av kärl har tillkommit. Tidigare har taxa för extratömning enbart funnits
för säck.
Taxa för extratömning av markbehållare och container, från 1 000 liter till 8 000 liter, har också
tillkommit.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-05-10 § 88 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande till kommunfullmäktige att besluta:
Anta renhållningstaxa kommunalt avfall 2022, daterad 2022-02-21.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget från utskottet för samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21
Renhållningstaxa kommunalt avfall 2022, daterad 2022-02-21
Beslutet skickas till
Chef affärsdrivande verksamhet
Enhetschef renhållning
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling

1

334080

Datum

Diarienummer

2022-05-16

KS/2020:687

1(3)

Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
telefon 334080
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Tillägg om fiskeförbud - Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. I Allmänna lokala ordningsföreskrifter införa paragraf om Fiskeförbud med
handredskap vid hamnområdena i Lyresund och på Lyr, enligt följande:
§24
Fiskeförbud
Fiske med handredskap får inte ske inom följande område:
Färjelägena i Lyrösund och på Lyr inom de områden som framgår av kartbilaga
17.
Befintlig §24 döps om till §25.
2. Att fiskeförbudet träder i kraft 1 juli, eller så snart Länsstyrelsen godkänt
förändringen av Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Sammanfattning av ärendet
I Sverige finns lagar som gäller exempelvis trafik, miljö, ordning och säkerhet. De flesta
kommuner har dessutom lokala regler, så kallade föreskrifter, som behövs för att
upprätthålla ordning och säkerhet för kommunens invånare. Det är kommunfullmäktige
som beslutar om lokala föreskrifter. Om man medvetet eller genom slarv bryter mot
reglerna kan man polisanmälas och bli dömd att betala penningböter. De allmänna
lokala ordningsföreskrifterna för Orust kommun reviderades senast i november 2021.
Trafikverket har i kommunikation med kommunen framställt en önskan om att införa
fiskeförbud vid hamnområdena i Lyresund och på Lyr. Man har under de senaste åren
upplevt ökade ordningsproblem med personer som fiskar i området där färjan går.
Förvaltningen föreslår därför att fiskeförbud införs inom området.
Utredning
Trafikverket har framfört att man under de senaste åren upplevt ökade problem med
personer med hotfullt beteende som, i syfte att fiska makrill, kommer till
ångbåtsbryggan som ligger ca 5 m från vaktstugan vid färjeläget för Annie 333
Lyr/Lyrön. Enligt redogörelse från det trafikerande företaget kommer vanligtvis 2-3
bilar med 2-5 personer i varje bil vid 22.30 på kvällen och fiskar fram till ca 07.00 på
morgonen. De fiskar antingen från Lyresunds- eller Lyrsidan. De samlas återkommande

Datum

Diarienummer

2022-05-16

KS/2020:687

2(3)

under perioden när makrillen går in under våren (vanligtvis i mitten av maj) tills när
fisken under senhösten återvänder ut till djupvatten.
Antalet personer har ökat med åren, och så också det hotfulla beteendet. Det urineras,
skrivs glåpord på personalens fordon och personhot förekommer.
Bryggornas ytor, vaktstugan och lägena är inte dimensionerade för det stora antalet
personer, varvid trängsel uppstår. Detta leder till att fiskarna söker sig till varje ledig
plats – inklusive färjelägena och innanför bommen till färjan, där förbud råder att vistas.
Detta sker trots tillsägelser och information om att personskador kan inträffa.
Eftersom makrillen nappar extra bra där ljus speglas i vattnet, kastas drag mot fartyget
och personal i och med att sken från färjans armatur lyser upp området.
Arbetsgivaren, Trafikverket, har vidtagit flera åtgärder i syfte att förbättra arbetsmiljön
för sina anställda. För att minska attraktionen att kasta mot färjan har omstrukturering
av färjans armatur skett. Vaktbolag hyrs in, som besöker läget en gång per natt. Området
har, där det är möjligt, stängslats in, men av förklarliga skäl kan man inte göra så när det
gäller landanläggningen mot färjan, där resande ska stiga av och på.
En dialog med kustbevakningen och polismyndigheten har ägt rum. Rådet från dessa är
att tillse att reglera fiskeförbudet i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter så
att polisen får bättre förutsättningar att upprätthålla ordningen på platsen.
Bedömning
Trafikverket har vidtagit de åtgärder man kan begära i syfte att förbättra ordningen inom
området.
Olägenheterna som Trafikverkets personal liksom resenärer på färjan Annie riskerar att
uppleva på grund av fiskarnas beteende är inte acceptabla, varför förvaltningen
rekommenderar en reglering av detta i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.
Tillägget som föreslås till befintliga allmänna lokala ordningsföreskrifter är:
§24
Fiskeförbud
Fiske med handredskap får inte ske inom följande område:
Färjelägena i Lyrösund och på Lyr inom de områden som framgår av kartbilaga 17.
Befintlig §24 döps om till §25.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen
Andreas Sjögren, SU
Hanna Hagberg, Trafikverket
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
Chef Administrativa enheten

Datum

Diarienummer

2022-05-16

KS/2020:687

3(3)
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Lokala ordningsföreskrifter Orust kommun

Bilaga 17
Fiskeförbud vid Lyrösund

Diarienummer

Parag raf

KS/2020:687

§24

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-11

§ 77
KS/2020:687
Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Införa paragraf om Fiskeförbud vid hamnområdet i Lyresund, enligt följande:
§24
Fiskeförbud
Fiske får inte ske inom följande område:
Färjeläget Lyrösund inom det område som framgår av kartbilaga 17.
Befintlig §24 döps om till §25.
2. Att fiskeförbudet träder i kraft 1 juli, eller så snart Länsstyrelsen godkänt förändringen av
Allmänna lokala ordningsföreskrifter.
Sammanfattning av ärendet
I Sverige finns lagar som gäller exempelvis trafik, miljö, ordning och säkerhet. De flesta
kommuner har dessutom lokala regler, så kallade föreskrifter, som behövs för att upprätthålla
ordning och säkerhet för kommunens invånare. Det är kommunfullmäktige som beslutar om
lokala föreskrifter. Om man medvetet eller genom slarv bryter mot reglerna kan man
polisanmälas och bli dömd att betala penningböter. De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för
Orust kommun reviderades senast i november 2021.
Trafikverket har i kommunikation med kommunen framställt en önskan om att införa
fiskeförbud vid Lyresund. Man har under de senaste åren upplevt ökade ordningsproblem med
personer som fiskar i området där färjan går.
Förvaltningen föreslår därför att fiskeförbud införs inom området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-29
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Andreas Sjögren, SU
Hanna Hagberg, Trafikverket
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-25

§121
KS/2020:687
Tillägg om fiskeförbud - Allmänna lokala ordningsföreskrifter 2022-05-16
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. I Allmänna lokala ordningsföreskrifter införa paragraf om Fiskeförbud med handredskap
vid hamnområdena i Lyresund och på Lyr, enligt följande:
§24
Fiskeförbud
Fiske med handredskap får inte ske inom följande område:
Färjelägena i Lyrösund och på Lyr inom de områden som framgår av kartbilaga 17.
Befintlig §24 döps om till §25.
2. Att fiskeförbudet träder i kraft 1 juli, eller så snart Länsstyrelsen godkänt förändringen av
Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Jäv
Lars Larsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
I Sverige finns lagar som gäller exempelvis trafik, miljö, ordning och säkerhet. De flesta
kommuner har dessutom lokala regler, så kallade föreskrifter, som behövs för att upprätthålla
ordning och säkerhet för kommunens invånare. Det är kommunfullmäktige som beslutar om
lokala föreskrifter. Om man medvetet eller genom slarv bryter mot reglerna kan man
polisanmälas och bli dömd att betala penningböter. De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för
Orust kommun reviderades senast i november 2021.
Trafikverket har i kommunikation med kommunen framställt en önskan om att införa
fiskeförbud vid hamnområdena i Lyresund och på Lyr. Man har under de senaste åren upplevt
ökade ordningsproblem med personer som fiskar i området där färjan går.
Förvaltningen föreslår därför att fiskeförbud införs inom området.
Förslag till beslut under sammanträdet
Rolf Sörvik (V), Veronica Almroth (L), Håkan Bengtsson (M), Martin Reteike (MP) samt Maria
Sörqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Andreas Sjögren, SU
Hanna Hagberg, Trafikverket

1

Datum

Diarienummer

2022-05-03

KS/2022:837

1(2)

Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
telefon 334080
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Riktlnjer för tillgänglighet och service
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
anta riktlinjer för tillgänglighet och service
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har under en längre tid visat på dåliga nyckeltal beträffande tillgänglighet
och bemötande.
Under 2021 fattades beslut om att införa ett kontaktcenter under 2022. Detta är ett
viktigt verktyg i arbetet för att förbättra tillgängligheten och servicen i kommunen. För
att bli en kommun som erbjuder våra invånare och andra intressenter tillgänglighet och
bemötande på högsta nivå krävs att även kommunens verksamheter i övrigt förbättrar
sig inom dessa områden.
Detta dokument reglerar ramarna för hur kommunens medarbetare ska agera kring
tillgänglighet och vilket förhållningssätt alla ska ha vid extern och intern kommunikation
för att skapa goda serviceupplevelser. Det tydliggör också att principen En väg in ska
gälla framöver, vilket bland annat innebär att ett telefonnummer och en e-postadress ska
kommuniceras utåt.
Utredning
Nuläge
Kommunen har, inom ramen för SKR-projektet Kommunens kvalitet i korthet (KkiK),
under flera år redovisat resultat långt under snittet gällande tillgänglighet och
bemötande. I dessa mätningar avser tillgängligheten hur snabbt en kund får svar på
frågor via telefoni och e-post. Det har också gjorts subjektiva bedömningar av hur
bemötandet varit vid kontakt med kommunen, och även här har resultatet varit sämre
än genomsnittskommunen.
Införandet av ett kontaktcenter pågår, med planerad öppning hösten -22.
Kontaktcentret kommer att kunna hantera många av de vanligen förekommande
inkommande, enklare ärendena till kommunen. Kontaktcenters öppettider kommer att
vara mer generösa än de öppettider kommunhuset har idag, vilket redan där bidrar till
ökad tillgänglighet.
I de fall frågor inkommer till kontaktcenter som kräver mer avancerad handläggning,
kommer ärendet att hänvisas in i organisationen. Detta kräver att verksamheten är

Datum

Diarienummer

2022-05-03

KS/2022:837

2(2)

organiserad så att det i så stor utsträckning som möjligt finns någon som kan handlägga
frågan. Kontaktcenter kommer att arbeta i ett kundtjänstsystem, som håller reda på vilka
ärenden som skickas vidare in i organisationen, handläggningstider etc.
Bedömning
Riktlinjerna för tillgänglighet och service är ett stöd i arbetet för att utföra tjänster på ett
ännu bättre sätt gentemot våra kunder.
Riktlinjerna tydliggör bland annat att vi ska finnas tillgängliga på tider, platser och via
kanaler där invånare, besökare, företagare och andra vill möta oss. Vi ska därför
bemanna och bevaka de olika kontaktvägarna utifrån efterfrågan. För att nå våra mål om
en högre tillgänglighet är det avgörande att verksamheterna organiserar sig utifrån
invånarnas behov. Det kan till exempel handla om att mötesplanera under tider det
ringer minst eller att skapa funktionsbrevlådor där flera hjälps åt att bevaka e-posten.
Riktlinjerna beskriver också att vår kommunikation ska kännetecknas av ett gott
bemötande, inge förtroende, möjliggöra dialog och behandla varje individ efter dennes
förutsättningar.
En väg in innebär att inkommande telefonsamtal, e-post, besök och andra kontaktvägar
i första hand tas emot av kontaktcenter. Därför är det angeläget att organisationen
snarast ser över vilka kontaktvägar vi kommunicerar utåt.
Vår webbplats är ett viktigt verktyg i kommunikationen med våra invånare. En
uppdaterad och tillgänglig webbplats är det bästa verktyget för kunderna att få
information. Parallellt med införandet av kontaktcenter pågår upphandlingen av en ny
webbplats. Detta kommer att bidra till än bättre förutsättningar att möta kommunens
kunder framöver.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03
Beslutet skickas till
Sektorcheferna
Utvecklingschef
Utvecklargruppen
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
Chef Administrativa enheten

Tillgänglighet och service
Riktlinje

Dokumenttyp

Antagen av

Antagande dnr, beslutsparagraf (första

Riktlinje

Kommunstyrelsen

KS / xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-

xx) Giltlighetstid fr.o.m –t.o. m

Dokumentansvarig i förvaltningen

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf
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Kontakt om styrdokumentet

Sektor xxxxx

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

Tillgänglighet och service – Riktlinje
Inledning
Kommunenens verksamheter vänder sig till många olika grupper av människor
(kunder). De kan till exempel vara brukare, sökande (tillstånd, prövning), företagare,
besökare, föreningar, trafikanter eller medarbetare. I riktlinjerna benämns dessa som
kunder. Det är de som använder våra tjänster som avgör vad som är god service.
Därför måste vi medarbetare alltid utgå från ett kundperspektiv. Det hjälper oss att
fokusera på det som är viktigt för de som vi finns till för.
Genom goda serviceupplevelser stärks förtroendet för kommunen, effektiviteten ökar
och kommunen blir en mer attraktiv plats att leva på, arbeta i och besöka. Ibland fattas
beslut som kan uppfattas eller är negativt för kunden. Det kan ändå skapas en god
serviceupplevelse genom att beslut förklaras, att vägledning eller alternativa lösningar
ges när det är möjligt och att bemötandet alltid är gott.
Riktlinjerna beskriver tillgänglighet och det förhållningssätt som alla medarbetare ska
ha vid intern och extern kommunikation för att skapa goda serviceupplevelser.
Lagstadgad serviceskyldighet

Enligt 6 § förvaltningslagen har en kommun en serviceskyldighet gentemot
medborgarna så att de kan ta vara på sina egna intressen. Frågor från enskilda ska
besvaras så snart som möjligt.
Riktlinjens syfte och målgrupp
Riktlinjerna beskriver tillgänglighet och det förhållningssätt som alla medarbetare ska
ha vid intern och extern kommunikation för att skapa goda serviceupplevelser.
Relaterade styrdokument


Vision Orust 2040



Kommunikation – riktlinje



Telefonipolicy



E-postanvändning – rutin



Sociala medier - rutin



E-förslag – riktlinjer



Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

2

Tillgänglighet och service – Riktlinje

Riktlinje
Med service menas alla de tjänster som vi erbjuder och det sätt som de utförs på.
Viktiga delar av servicen är vår tillgänglighet och kommunikation.
Kommunikation
Följande förhållningssätt ska prägla alla kontakter vid intern och extern
kommunikation:
Bemötande
Vi ska alltid ge ett bra och positivt bemötande, där kundens behov är utgångspunkten.
Bemötandet ska präglas av lyhördhet, vänlighet, respekt och engagemang.
Förtroende
Information, både muntlig och skriftlig, ska vara tydlig, saklig och korrekt. Alla
kontakter ska präglas av professionalitet. Ge aldrig löften som inte kan infrias. Frågor
ska alltid besvaras; om det inte kan ske omedelbart ska kunden informeras om vem
som kan svara och när svar kan förväntas.
Delaktighet
Vi ska möjliggöra dialog och delaktighet genom att synpunkter på kommunens
verksamhet och service ska välkomnas, gärna via kommunens e-tjänst för
synpunktshantering.
Likabehandling
Alla ska bemötas på ett likvärdigt sätt med lyhördhet, vänlighet, respekt och
engagemang. Däremot behöver varje individ mötas utifrån dennes förutsättningar för
att alla kunder ska ges lika möjligheter. Det innebär målgruppsanpassad
kommunikation där strävan är att i varje möte göra det som är bäst för just den
kunden.
En väg in
För att det ska vara enkelt att använda våra tjänster, arbetar vi efter devisen ”En väg
in”. Inkommande samtal, e-post, brev och besök tas i första hand emot av
kontaktcenter. Det är därför ett telefonnummer, en e-postadress och en postadress,
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Tillgänglighet och service – Riktlinje
kommuniceras publikt. Målsättningen är att kontaktcenter ska kunna svara på den
största andelen frågor som kommer in.
Vid behov slussar kontaktcenter vidare ärenden till kommunens verksamheter. Via
telefon ansvarar verksamheterna för att det, under arbetstid, finns någon på plats för
att besvara inkommande telefonsamtal. För att kunna ge bästa service och information
via telefon är det avgörande att rutiner för vidarekoppling, frånvaro, röstbrevlåda etc.
efterlevs.
E-post och brev ska besvaras inom två arbetsdagar.
Orust.se, kommunens webbplats, är den primära externa informations- och
kommunikations-kanalen. Det är i första hand där som information om kommunen
söks. Det ska vara lätt att hitta, den ska vara uppdaterad och uppfylla kraven på
tillgänglighet.
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen via webben för att ställa
frågor, lämna synpunkter eller felanmälan. Det görs via e-tjänsteplattformen, e-post
eller chattfunktion.
E-tjänster är ett sätt att öka tillgängligheten och erbjuda god service. Kommunen ska
erbjuda e-tjänster utifrån kundens behov och ökad intern effektivitet. Det ska vara lätt
att hitta e-tjänsterna på vår webbplats, det ska tydligt framgå vad tjänsten handlar om
och vilka uppgifter som behövs för att använda den.
Eventuella undantag från ”En väg in” beslutas av sektorchef.

Tillgänglighet
God tillgänglighet innebär att kommunen finns tillgänglig på tider, platser och i
kanaler där invånare, företag och besökare vill möta oss. Det ska vara enkelt att få
information om kommunens verksamhet, tjänster, uppdrag och åtagande.
Kommunen erbjuder olika kontaktvägar för att möta kundens behov. Kontaktvägarna
ska bemannas och bevakas under kommunens/verksamheternas öppettider utifrån
efterfrågan för att möta de behov som finns.
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Synpunktshantering
En synpunkt är all form av tyckande om vår verksamhet eller våra tjänster och kan
vara beröm, klagomål eller förslag. Ett klagomål innebär ett missnöje med våra tjänster
eller service. En synpunkt eller ett klagomål är inte en fråga, en felanmälan eller ett
skadeanspråk.
På vår webbplats finns en e-tjänst där synpunkter, felanmälan, e-förslag eller frågor
kan lämnas. En synpunkt ska besvaras inom två arbetsdagar.
Synpunkter och klagomål som riktar sig till förtroendevalda ska inte hanteras enligt
dessa riktlinjer.

Förtroendevalda
Det är viktigt att invånarna kan komma i kontakt med sin förtroendevald. På vår
webbplats finns en förteckning över förtroendevalda med information om uppdrag
och Orust-e-post adress.

Förvalta riktlinjen
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 riktlinjen ansvarar för att ta del av och efterleva den.
Avvikelser och förslag
Den som läser riktlinjen och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som
påverkar riktlinjen såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till
förändringar meddela kontaktperson för riktlinjen.

5

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-11

§ 78
KS/2022:837
Antagande av Riktlinje - Tillgänglighet och service
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
anta riktlinjer för tillgänglighet och service
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har under en längre tid visat på dåliga nyckeltal beträffande tillgänglighet och
bemötande.
Under 2021 fattades beslut om att införa ett kontaktcenter under 2022. Detta är ett viktigt
verktyg i arbetet för att förbättra tillgängligheten och servicen i kommunen. För att bli en
kommun som erbjuder våra invånare och andra intressenter tillgänglighet och bemötande på
högsta nivå krävs att även kommunens verksamheter i övrigt förbättrar sig inom dessa områden.
Detta dokument reglerar ramarna för hur kommunens medarbetare ska agera kring tillgänglighet
och vilket förhållningssätt alla ska ha vid extern och intern kommunikation för att skapa goda
serviceupplevelser. Det tydliggör också att principen En väg in ska gälla framöver, vilket bland
annat innebär att ett telefonnummer och en e-postadress ska kommuniceras utåt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03
Beslutet skickas till
Sektorcheferna
Utvecklingschef
Utvecklargruppen
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-25

§128
KS/2022:837
Antagande av Riktlinje - Tillgänglighet och service
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Anta riktlinjer för tillgänglighet och service.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har under en längre tid visat på dåliga nyckeltal beträffande tillgänglighet och
bemötande.
Under 2021 fattades beslut om att införa ett kontaktcenter under 2022. Detta är ett viktigt
verktyg i arbetet för att förbättra tillgängligheten och servicen i kommunen. För att bli en
kommun som erbjuder våra invånare och andra intressenter tillgänglighet och bemötande på
högsta nivå krävs att även kommunens verksamheter i övrigt förbättrar sig inom dessa områden.
Detta dokument reglerar ramarna för hur kommunens medarbetare ska agera kring tillgänglighet
och vilket förhållningssätt alla ska ha vid extern och intern kommunikation för att skapa goda
serviceupplevelser. Det tydliggör också att principen En väg in ska gälla framöver, vilket bland
annat innebär att ett telefonnummer och en e-postadress ska kommuniceras utåt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-05-11 § 78 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
Anta riktlinjer för tillgänglighet och service.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03
Beslutet skickas till
Sektorcheferna
Utvecklingschef
Utvecklargruppen

1
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om försäljning av kommunens fastighet Långelanda-Röra 1:15.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna försäljningen av del av Långelanda-Röra 1:15, enligt
ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2022-02-10, för 204
kronor/kvadratmeter.
2. Sälja resterande del av Långelanda-Röra 1:15 med tillhörande byggnad på den
öppna marknaden genom kommunens upphandlade mäklare.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har (2019-04-23) erhållit ett gåvobrev avseende fastighetsöverlåtelse från
Stiftelsen Orust Hemvärnsgård. Till gåvobrevet fanns ett bifogat protokoll från
stiftelsens styrelsemöte (2019-03-26). I protokollet framgår att styrelsen beslutade att
verksamheten i stiftelsen ska upphöra och att fastigheten Långelanda-Röra 1:15 ska
överlåtas som gåva till Orust kommun.
Med anledning av ovanstående har förvaltningen inkommit med en lagfartsansökan till
Lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten har i sin tur begärt komplettering utav
ansökan med anledning av att stiftelsens stadgar samt utdrag från stiftelse registret som
redovisar vem eller vilka som är firmatecknare saknas. Förvaltningen har därför i samråd
med stiftelsens ombud försökt att erhålla dessa handlingar utan framgång. Med
anledning av detta valde förvaltningen att anlita ett eget ombud, vilket resulterade i att
kommunen erhöll lagfart på fastigheten (2021-11-23).
Fastighetens totala areal uppgår till en yta på cirka 7 200 kvadratmeter och på
fastigheten finns en tillhörande byggnad. Förvaltningens bedömning är att fastigheten
inte utgör strategiskt viktig mark för kommunen. Förvaltningen föreslår därför att cirka
2 300 kvadratmeter av fastigheten ska säljas till ägarna av fastigheten Långelanda-Röra
1:33 samt att resterande del av fastigheten med tillhörande byggnad ska säljas på den
öppna marknaden genom kommunens upphandlade mäklare.
Utredning
Nuläge
Fastigheten Långelanda-Röra 1:15 utgör en del av kommunens markreserv. Enligt
kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges att det är
viktigt att kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden. Det finns olika marktyper
som kan anses vara strategiskt viktiga för en kommun, exempel på detta är mark som
behövs för att kunna vidareutveckla områden för bostäder, verksamheter och
infrastruktur.
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Det finns ingen detaljplan som reglerar markanvändningen inom eller i direkt anslutning
till fastigheten. Det finns inte heller några registrerade fornlämningar eller
kulturhistoriska lämningar inom eller i direkt anslutning till fastigheten.
Fastighetens totala areal uppgår till en yta på cirka 7 200 kvadratmeter och på
fastigheten finns en befintlig byggnad. Förvaltningen har därför kontaktat kommunens
lokalstrateg och begärt vederbörande att utreda möjligheten att ta över förvaltningen av
fastigheten, där resultatet av utredningen indikerar att någon sådan möjlighet inte
föreligger.
Förvaltningen har varit i kontakt med ägare till närliggande fastigheter i frågan om de är
intresserade av att förvärva delar av kommunens fastighet Långelanda-Röra 1:15, där
ägarna till fastigheten Långelanda-Röra 1:33 visat sitt intresse. Förvaltningen har därför
erbjudit ägarna till Långelanda-Röra 1:33 att köpa en del av Långelanda-Röra 1:15
motsvarande cirka 2 300 kvadratmeter för 204 kronor per kvadratmeter och tagit fram
en ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering där ägarna till Långelanda-Röra
1:33 ska stå för samtliga förrättningskostnader.
Bedömning
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges att
det är viktigt att kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden. Förvaltningens
bedömning är att Långelanda-Röra 1:15 inte består av strategiskt viktig mark för
kommunen.
Förvaltningens bedömning är att kommunen erhåller ett högre försäljningsvärde genom
att sälja cirka 2300 kvadratmeter av fastigheten till ägarna av Långelanda-Röra 1:33
samtidigt som den resterande delen av fastigheten med tillhörande byggnad säljs på den
öppna marknaden. Förvaltningens bedömning är således att en försäljning av hela
fastigheten utan inverkan av ovan nämnda fastighetsreglering skulle betinga ett lägre
försäljningsvärde för kommunen.
Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen att cirka 2 300 kvadratmeter av
Långelanda-Röra 1:15 ska överlåtas till Långelanda-Röra 1:33. Detta mot en ersättning
om tvåhundrafyra kronor för varje kvadratmeter som överförs från kommunens
fastighet Långelanda-Röra 1:15 till fastigheten Långelanda-Röra 1:33. Den aktuella
marköverföreningen kommer att ske genom en lantmäteriförrättning
(fastighetsreglering) där ägarna till Långelanda-Röra 1:33 ska stå för samtliga
förrättningskostnader. Förvaltningen föreslår även att den resterande delen av
Långelanda-Röra 1:15 med tillhörande byggnad ska säljas på den öppna marknaden
genom kommunens upphandlade mäklare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2022-02-10
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten

Datum

Diarienummer

2022-02-24

KS/2019:497

ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark-och exploateringschef

3(3)

Översiktskarta: (fastigheten Långelanda-Röra 1:15 = markerad med röd linje).

Översiktskarta: (fastigheten Långelanda-Röra 1:15 = markerad med röd linje).

Översiktskarta: (fastigheten Långelanda-Röra 1:15 = markerad med röd linje).

Översiktskarta: (fastigheten Långelanda-Röra 1:33 = markerad med grön linje).

Översiktskarta: (fastigheten Långelanda-Röra 1:15 = markerad med röd linje) och
(fastigheten Långelanda-Röra 1:33 = markerad med grön linje).

Befintlig byggnad på fastigheten Långelanda-Röra 1:15.

Befintlig byggnad på fastigheten Långelanda-Röra 1:15.

Aktuell del av Långelanda-Röra 1:15 med tillhörande byggnad som föreslås att säljas
på den öppna marknaden genom upphandlad mäklare = markerad med röd linje.

Ungefärlig del (cirka 2 300 kvadratmeter) av Långelanda-Röra 1:15 som föreslås att
överlåtas till Långelanda-Röra 1:33 = markerad med grön linje.

Ungefärlig utformning av Långelanda-Röra 1:15 efter genomförd fastighetsreglering
= markerad med röd linje.

Ungefärlig utformning av Långelanda-Röra 1:33 efter genomförd fastighetsreglering
= markerad med grön linje.

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-15

§ 58
KS/2019:497
Beslut om försäljning av kommunens fastighet Långelanda-Röra 1:15
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
1. Godkänna försäljningen av del av Långelanda-Röra 1:15, enligt
ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2022-02-10, för 204
kronor/kvadratmeter.
2. Sälja resterande del av Långelanda-Röra 1:15 med tillhörande byggnad på den öppna
marknaden genom kommunens upphandlade mäklare.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har, 2019-04-23, erhållit ett gåvobrev avseende fastighetsöverlåtelse från
Stiftelsen Orust Hemvärnsgård. Till gåvobrevet fanns ett bifogat protokoll från stiftelsens
styrelsemöte 2019-03-26. I protokollet framgår att styrelsen beslutade att verksamheten i
stiftelsen ska upphöra och att fastigheten Långelanda-Röra 1:15 ska överlåtas som gåva till Orust
kommun.
Med anledning av ovanstående har förvaltningen inkommit med en lagfartsansökan till
Lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten har i sin tur begärt komplettering utav ansökan
med anledning av att stiftelsens stadgar samt utdrag från stiftelse registret som redovisar vem eller
vilka som är firmatecknare saknas. Förvaltningen har därför i samråd med stiftelsens ombud
försökt att erhålla dessa handlingar utan framgång. Med anledning av detta valde förvaltningen att
anlita ett eget ombud, vilket resulterade i att kommunen erhöll lagfart på fastigheten 2021-11-23.
Fastighetens totala areal uppgår till en yta på cirka 7 200 kvadratmeter och på fastigheten finns en
tillhörande byggnad. Förvaltningens bedömning är att fastigheten inte utgör strategiskt viktig
mark för kommunen. Förvaltningen föreslår därför att cirka 2 300 kvadratmeter av fastigheten
ska säljas till ägarna av fastigheten Långelanda-Röra 1:33 samt att resterande del av fastigheten
med tillhörande byggnad ska säljas på den öppna marknaden genom kommunens upphandlade
mäklare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2022-02-10
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten

1

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-15
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-25

§130
KS/2019:497
Beslut om försäljning av kommunens fastighet Långelanda-Röra 1:15.
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna försäljningen av del av Långelanda-Röra 1:15, enligt
ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2022-02-10, för 204
kronor/kvadratmeter.
2. Sälja resterande del av Långelanda-Röra 1:15 med tillhörande byggnad på den öppna
marknaden genom kommunens upphandlade mäklare.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har, 2019-04-23, erhållit ett gåvobrev avseende fastighetsöverlåtelse från
Stiftelsen Orust Hemvärnsgård. Till gåvobrevet fanns ett bifogat protokoll från stiftelsens
styrelsemöte 2019-03-26. I protokollet framgår att styrelsen beslutade att verksamheten i
stiftelsen ska upphöra och att fastigheten Långelanda-Röra 1:15 ska överlåtas som gåva till Orust
kommun.
Med anledning av ovanstående har förvaltningen inkommit med en lagfartsansökan till
Lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten har i sin tur begärt komplettering utav ansökan
med anledning av att stiftelsens stadgar samt utdrag från stiftelse registret som redovisar vem eller
vilka som är firmatecknare saknas. Förvaltningen har därför i samråd med stiftelsens ombud
försökt att erhålla dessa handlingar utan framgång. Med anledning av detta valde förvaltningen att
anlita ett eget ombud, vilket resulterade i att kommunen erhöll lagfart på fastigheten 2021-11-23.
Fastighetens totala areal uppgår till en yta på cirka 7 200 kvadratmeter och på fastigheten finns en
tillhörande byggnad. Förvaltningens bedömning är att fastigheten inte utgör strategiskt viktig
mark för kommunen. Förvaltningen föreslår därför att cirka 2 300 kvadratmeter av fastigheten
ska säljas till ägarna av fastigheten Långelanda-Röra 1:33 samt att resterande del av fastigheten
med tillhörande byggnad ska säljas på den öppna marknaden genom kommunens upphandlade
mäklare.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-03-15 § 58 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna försäljningen av del av Långelanda-Röra 1:15, enligt
ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2022-02-10, för 204
kronor/kvadratmeter.
2. Sälja resterande del av Långelanda-Röra 1:15 med tillhörande byggnad på den öppna
marknaden genom kommunens upphandlade mäklare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2022-02-10
Översiktskarta
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Orust kommun
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-25
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